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1. Introducció 
 

En aquest apartat introduirem “l’actualització de la pàgina web de la SCGHSVN amb Joomla”. 

Començarem explicant el context del projecte, es a dir, què es la Societat Catalana de 

Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN). A més, també 

parlarem de la tecnologia base que farem servir per realitzar el projecte: un gestor de 

continguts anomenat Joomla i també es farà una petita menció a projectes relacionats amb la 

SCGHSVN. 

També explicarem per què ha sorgit l’interès en realitzar aquest projecte tant per la SCGHSVN 

com per mi i el per què de fer servir Joomla. Finalment explicarem els objectius del projecte  i 

donarem una visió general del sistema. 

   

1.1. Context del projecte 
 

Un cop explicats què és la societat i la tecnologia que farem servir, introduirem els precedents 

del projecte. La societat té una pàgina web,  al quadrimestre de tardor de 2008 es va fer el 

primer intent de canviar la web i al quadrimestre de tardor de 2010 també es va fer un intent 

d’actualitzar la web de la SCGHSVN a través de dos projectes de la Facultat d’Informàtica de 

Barcelona. En aquest apartat explicarem la pàgina actual i els projectes anteriors. 

Quan ja tinguem clar el context del projecte podrem veure el perquè de fer servir la tecnologia 

de Joomla. 

1.1.1. La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 

Vexil·lologia i Nobiliària 

 

Per entendre el projecte  primer cal explicar què és la SCGHSVN. Una de les millors maneres de 

definir-la, és amb aquest petit fragment de l’article primer dels seus estatuts: 

“L’associació cultural i científica SOCIETAT CATALANA DE GENEALOGIA, HERÀLDICA, 

SIGIL·LOGRAFIA, VEXIL·LOLOGIA I NOBILIÀRIA (en endavant, “la Societat”) és una agrupació de 

persones físiques i jurídiques, sense fins lucratius, polítics o religiosos ni d’altres que no siguin 

els expressament esmentats en aquests Estatuts, que pretén l’estudi, la recerca i la promoció, a 

tots els nivells, de la genealogia, l’heràldica, la sigil·lografia, la vexil·lologia i la nobiliària 

catalana en especial.” 
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Es podria resumir com que es tracta d’una societat sense ànim de lucre dedicada a l’estudi, la 

recerca i la promoció de les disciplines que apareixen al seu nom.  A més de les disciplines que 

apareixen al nom de la societat, també n’estudia dues altres disciplines que estan molt 

relacionades: la paleografia i la diplomàtica. Per tal d’aprofundir en el coneixement de la 

Societat, definirem les disciplines que estudia (farem servir les definicions de la pàgina web 

inicial per donar les definicions (http://www.scgenealogia.org/disciplines.htm) : 

 Genealogia.  La genealogia és la disciplina que estudia l’origen i successió de les 

persones i de les famílies o nissagues tot establint els seus parentius i aliances 

mitjançant documentació fefaent. 

 

 Heràldica. L’heràldica és la ciència que té per objecte l’estudi dels escuts d’armes. 

Tracta de l’origen, composició, de les lleis heràldiques i de la forma de blasonar. Hi ha 

diferents classificacions segons les seves aplicacions.  

 

 Sigil·lografia. La sigil·lografia és la disciplina que tracta de la morfologia i tipologia dels 

segells que autentifiquen els documents públics i privats a través de les èpoques, 

estudiant-los i classificant-los en qualsevol de les dues presentacions: matriu 

(instrument que serveix per segellar) i empremta (resultat del segellat en diverses 

matèries).  

 

 Vexil·lologia. És la disciplina que es centre en l’estudi de l’origen , estructura i 

interpretació de les banderes i dels elements que hi apareixen .  

 

 Nobiliària. És la disciplina que estudia tot allò que fa referència a la noblesa i els 

nobles. 

 

 Paleografia i diplomàtica. La paleografia i la diplomàtica tenen com a objecte facilitar 

els coneixements teoricotècnics encaminats a facilitar l’accés a les fonts libràries i 

documentals escrites i, sobretot, possibilitar-ne l'estudi i la comprensió, sempre en 

relació directa amb la cultura, la història – general, local i institucional –, el dret, 

l'economia, la política i, en darrer terme, amb la genealogia, l'heràldica i la sigil·lografia.  

La seu de la societat és l’Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), situat a Sant Cugat del Vallès. La 

societat també organitza diferents tipus de cursos, activitats i publicacions relacionades amb 

els seus estudis que posen a disposició de tothom.  

Respecte als cursos, n’organitzen de tres tipus: 

 
 Cursos ordinaris. Son cursos que s’imparteixen a l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) 

de forma continuada, curs rere curs, i tenen una durada aproximada d’unes 15 hores 
lectives.  

 

 Cursos monogràfics. Son cursos que es programen individualment d'una temàtica més 
específica i concreta que els anteriors; no acostumen a tenir una regularitat o 
periodicitat any rere any. Aquests cursos també s’imparteixen a l’ANC. 
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 Tallers. Son cursos monogràfics que s’organitzen de forma similar als anteriors, però 
en aquest cas, son cursos amb una visió pràctica en la que es posa de manifest l’ús i 
l’aprenentatge (amb l’ús) de tècniques relacionades amb les disciplines de la Societat. 

 

 Cursos externs. Es tracta de cursos organitzats per la Societat fora de les seves 
instal·lacions pròpies.  

 

També hem comentat que la Societat organitza activitats que, de la mateixa manera que els 

cursos també es poden classificar en tres tipus: 

 Sortides. Les sortides són visites o excursions organitzades per la Societat a diferents 

arxius, biblioteques, museus, ciutats, pobles, cases...  

 

Conferències. Les conferències son impartides per especialistes en les disciplines que 

estudia la Societat, i poden organitzar-se a la seva pròpia seu de l’Arxiu Nacional de 

Catalunya o bé a d’altres sales de conferències, universitats, centres, ciutats...  

 Trobades. Les trobades son reunions puntuals organitzades amb els socis de la 

Societat per tal de debatre, compartir o discutir sobre temes relacionats amb la pròpia 

Societat o les seves disciplines. Tot i que acostumen a organitzar-se de manera puntual 

i tracten de temes molt concrets, gaudeixen d’una certa periodicitat. 

 

 Seminaris. Son trobades regulars de socis de una forma continuada i estable, per a 

l’aprofundiment en el coneixement d’alguna de les disciplines de la Societat, així com, 

per a dur a terme projectes dins de la Societat. 

Aquestes són les activitats que organitza més habitualment, però també hi ha altres com per 

exemple concursos. 

Per últim, la societat ofereix també una sèrie de publicacions pròpies, les més importants són 

els Butlletins i el Paratge: 

 Butlletí. El Butlletí és una publicació quadrimestral que serveix com a mecanisme 

d’informació i de comunicació entre els socis i entre la Societat i els socis. Generalment 

inclou notícies internes i externes a la Societat d’interès del soci, les d’activitats 

realitzades i les planificades per la Societat, un apartat per a que els socis facin petites 

aportacions, etc. En definitiva, un dels mecanismes de comunicació i difusió de la 

Societat.  

 
Paratge. El Paratge és la publicació de caire més científic de la Societat. La seva 

publicació és anual. Inclou articles resultants de la recerca de socis, de projectes de 

recerca de la Societat, i de genealogistes, historiadors i altres científics externs a la 

Societat.  
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1.1.2. Precedents del projecte 

 

En aquest apartat del projecte s’explica quina és la situació de partida quan es comença a 

desenvolupar el projecte. En el nostre cas, tenim una pàgina web estàtica desfasada, que és la 

que està fent servir actualment la Societat, i també tenim dos projectes que tractaven de 

dissenyar un nou lloc web per a la Societat fent servir Moodle, però no es van arribar a 

implementar pels motius que explicarem al corresponent apartat. 

1.1.2.1. L’actual web 

 

Actualment (Maig del 2.012) la Societat disposa d’una pàgina web estàtica que podem 
consultar a través de la següent adreça: http://www.scgenealogia.org/.  
 
Es tracta, com s’ha comentat, d’una pàgina estàtica amb una navegació certament confusa, 
amb menús horitzontals i laterals, que moltes vegades porten al mateix lloc. A més, hi ha links 
que s’obren a la mateixa finestra, mentre que d’altres, sense justificació aparent, obren una 
nova finestra que permetrà, navegant pels diversos menús, tornar precisament al lloc que ha 
fet obrir aquesta nova finestra. És a dir, en ocasions s’obren links en finestres noves quan 
sembla que no seria necessari fer-ho, i això pot comportar que, navegant pel lloc, s’acabin 
tenint moltes finestres obertes que, en el fons, no son res més que diferents apartats de la 
mateixa pàgina que es podrien haver obert a la mateixa finestra. La pàgina principal del lloc 
conté un bloc central amb notícies i avisos, un menú horitzontal amb links a diverses seccions 
de la pàgina, un altre menú lateral a l’esquerra amb més links a més seccions de la pàgina, i un 
menú lateral a la dreta amb links a webs amigues.  
 
Respecte els socis, tenen un espai a on els qui ho desitgen poden penjar la seva taula de 
costats, així com informació referent a les seves recerques, sent pública per a qualsevol 
persona que visiti el web. A aquest apartat també hi ha les següents informacions públiques 
sobre el soci: nom i cognoms, fotografia (opcional), número de soci, comarca de residència, 
adreça de correu electrònic, i pàgina web si és que en té. El fet que tota aquesta informació 
sigui totalment pública és un error de seguretat que desapareixerà amb la nova pàgina. A més, 
tots els socis formen part de socinautes, que és una llista de distribució de correu electrònic 
que es fa servir tant per comunicar informació als socis referent a la Societat (actes, anuncis...), 
com per a que es puguin comunicar entre ells, plantejant dubtes, idees...  
 
La interacció amb l’usuari és pràcticament nul·la, ja que es limita a donar informació de 

manera estàtica (bé a través d’informació penjada directament al lloc en format HTML, bé amb 

arxius PDF descarregables), i les poques accions que pot realitzar l’usuari, deixant de banda la 

consulta d’informació, són demanar l’alta com a soci a través d’un formulari, inscriure’s a 

cursos de la Societat a través d’un altre formulari, o contactar amb la Societat a través d’una 

adreça de correu. 
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1.1.2.2. El projecte de Sara Salinas 

 

 A més de tenir una pàgina web en HTML estàtic, també tenim el projecte, del quadrimestre de 

tardor del 2008, realitzat per Sara Isabel Salinas Simón: Pàgina Web de la “Societat Catalana de 

Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària”. 

En aquest projecte Sara Salinas ja realitza el disseny de la pàgina de la Societat fent servir 

Moodle, creant inclús la funcionalitat de crear taules de costat, i també dissenyant una forma 

de gestionar les publicacions de la Societat, però finalment no es va arribar a implementar ja 

que no estava prou madur, es tractava només d’un pilot per mostrar a la Societat, i a més 

contenia diversos problemes de mantenibilitat que s’explicaran més endavant. 

El que sí que s’ha pogut aprofitar bastant del projecte de Sara Salinas ha estat la documentació, 

especialment l’anàlisi de l’antiga web, ja que no ha patit cap tipus de canvi en la seva 

estructura, només s’han actualitzat continguts, i l’especificació, tant el que fa referència als 

requeriments del nou lloc, com en les especificacions del sistema, casos d’ús i diagrames de 

seqüència. 

1.1.2.3. Projecte de Carles Garcia Romero 

 

Per últim tenim el segon projecte, del quadrimestre de tardor del 2010, realitzat per Carles 

Garcia Romero: “Disseny i implantació de la web de la SCGHSVN. 

En aquest projecte Carles Garcia realitza un disseny i una implementació de la pagina fent 

servir Moodle correcta. De fet va ser força complet i es va pensar en realitzar la implantació 

d’aquesta web, però hi havia un greu problema i es que l’administrador actual de la pàgina de 

la societat no té prou coneixements tecnològics de Moodle i, encara que és un gran 

autodidacte i expert en l’àmbit de la informàtica en general, aquesta implementació podria 

esdevenir ser massa complexa de fer servir de forma eficient. 
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1.1.3. Joomla 

 

Durant aquest capítol explicarem breument què és Joomla i per a què es fa servir. La millor 

manera d’explicar què és Joomla es troba a la seva pròpia pàgina.  

“Joomla es un sistema gestor de continguts (CMS) que li permet construir llocs web i 

aplicacions en línia molt potents. Molts aspectes, incloent la seva facilitat d'ús i extensibilitat, 

han fet que Joomla sigui el programari de lloc web més popular disponible. Joomla és una 

solució de codi obert que està disponible gratuïtament per a tothom.” 

Per continuar parlant de Joomla primer caldria saber que es un gestor de continguts (CMS). 

Una bona definició seria: 

Un sistema de gestió de continguts és un programari que realitza un seguiment de cada peça 

de contingut en el seu lloc web, igual que en qualsevol biblioteca es manté un registre dels 

llibres i els custodien. El contingut pot ser text simple, fotos, música, vídeo, documents, o 

qualsevol cosa que es pugui imaginar. Un gran avantatge d'usar un CMS és que no requereix 

habilitat ni gairebé cap coneixement tècnic.  

Joomla juntament amb Drupal són els gestors de continguts més utilitzats per tot el món, la 

seva senzillesa i el fet que siguin gratuïts amb el codi obert son unes de les claus del seu èxit.  

Joomla es fa servir per  llocs web corporatius o portals, tant intranets com extranets 

d’empreses, comerç electrònic i pàgines personals entre d’altres. 

La instal·lació de Joomla és molt senzilla com descarregar el software, crear una base de dades, 

copiar el software a una carpeta públic del servidor i accedir via web a la pàgina principal de la 

carpeta. El propi Joomla detecta que s’ha de configurar, i a través d’una sèrie de pantalles 

guiades on l’administrador haurà d’introduir les dades demanades, el lloc queda configurat i a 

punt per introduir el contingut. A més, els seus requisits són un servidor web Apache (lliure) o 

IIS (de Microsoft), un servidor de bases de dades mysql i tenir instal·lat l’intèrpret del 

llenguatge de programació PHP. 

Estructura de Joomla 

Hi ha dos tipus bàsics d’elements a una pàgina de Joomla: els mòduls i els articles. Els mòduls 

son zones on es poden posar elements com menús, enquestes, zones de login, quadres de 

HTML entre molts altres,  els articles són la part principal de la pàgina, estan situats al centre i 

son molt més extensos. 

 

Il·lustració 1: Mòduls i zona principal 
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Com es pot observar a la Il·lustració 1, la zona marcada amb el requadre es la zona principal i la 

resta excepte el banner son mòduls que poden estar a sobre, a baix, a l’esquerra i a la dreta de 

la zona principal on hi seran els articles.  

Els articles es poden englobar mitjançant categories, un article només pertany a una categoria. 

Això facilita afegir múltiples noticies sobre un camp concret en una mateixa pàgina. Per altra 

banda poden haver jerarquies de categories, es a dir, una categoria pot ser filla d’una altra 

però a partir de la versió 1.6 de Joomla els articles de categories filles no es poden heretar 

entre categories degut a que no es considerava correcte tenir accés a articles de categories 

pares.  

També tenim un gestor d’extensions que permet afegir plugins, mòduls o components que fan 

de Joomla un sistema gestor de continguts amb moltes més opcions de configuració i eines de 

gran utilitat: 

- Els plugins son petits programes que permeten integrar altres continguts al cos de 

l’article. 

- Els mòduls son petits continguts que es mostren a la part publica de Joomla (front 

end) en alguna de les posicions per mòduls que incorpora la plantilla.  

- Els components solen ser programes en PHP independents de Joomla, tot i que 

aprofiten el seu sistema d’usuaris, gestió, etc. El component s’instal·la en el seu propi 

menú del panell d’administració (back-end) i sempre requereix una configuració prèvia. 

Per últim tenim les plantilles o templates que bàsicament son la part més estètica de Joomla. 

Els templates contenen el css, imatges i html, també és on es defineixen les diferents zones de 

mòduls ( aquesta part no serà gaire tocada en el projecte pel que no s’aprofundirà més en 

aquest tema). 

 

Permisos de Joomla 

 

A Joomla hi ha dues zones:  el front-end i el back-end. Al front-end hi és la part publica i zones 

privades a les que només poden accedir els usuaris registrats (o d’algun tipus especial). El 

back-end es on s’administra la pàgina donant accés a usuaris, afegint noves extensions  o 

categories. 

Els usuaris del back-end òbviament poden accedir al front-end i poden accedir per administrar-

ho tot i que l’administració al front-end es molt limitada. 

Els nivells de permisos són intel·ligentment assignats, ja que quan un usuari fa login, el sistema 
proveeix accés en el menú només als recursos autoritzats y no hi ha forma de saltar-se aquesta 
seguretat per accedir a aquells recursos no autoritzats o que requereixen un nivell de permisos 
major. 
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 Super-administrator = Té accés total a tot el lloc y a tota l’administració. 

 Administrator = Com el super-administrador però sense la possibilitat d’ingressar en 
la configuració global. Tampoc pot editar o eliminar al super-administrador. 

 Manager = Té un accés parcial en el back-end, sense poder accedir a l’administració de 
components, als mòduls, a l’edició d’usuaris, tampoc a la configuració, etc. 

Els usuaris del front-end poden només ingressar autenticats en aquest. No poden ingressar al 
back-end. Aquests usuaris poden ser: 

 Registered = Només usuari registrat que pot accedir a la informació que requereix 
d’aquest nivell d’autenticació, pot accedir a les descarregues i a qualsevol recurs que 
l’administrador doni nivell d’accés “registered”. 

 Author = Pot enviar articles, però no pot editar els ítems dels demés, ni publicar els 
que ell escrigui.  

 Editor = Pot enviar articles i editar els de la resta però no pot publicar. 

 Publisher = Pot enviar, modificar i publicar articles. 

Cal aclarir que aquests són els perfils d’usuari per defecte i es poden configurar uns altres amb 

permisos diferents (excepte el Super-administrador). 
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1.2. Motivacions 
 

A continuació s’explicaran les diferents motivacions que han portat a la realització d’aquest 

projecte. 

1.2.1. Per què una altra web? 

 

En aquest apartat explicarem quines han estat les motivacions per a decidir crear una nova 

web, quan el lloc ja en té actualment una. La pàgina que té actualment la Societat es tracta 

d’una pàgina estàtica construïda amb HTML. Quan s’accedeix a l’actual pàgina, dóna la 

sensació de web antiga i desfasada, ja que avui en dia les webs han anat molt més enllà de les 

simples webs estàtiques. A més, la navegació pel seu contingut és bastant confús, amb 

diferents menús laterals i un altre horitzontal, i amb links que obren noves finestres del 

navegador sense cap justificació aparent. Aquesta pàgina no ens permet realitzar cap tipus 

d’interacció amb l’usuari més enllà de que aquest faci clic en els diferents links o enviï un 

formulari a l’administrador a través de l’apartat corresponent; és simplement una pàgina a on 

l’usuari pot consultar informació, però no té eines per a interactuar amb la resta d’usuaris de 

la comunitat. 

Per tot això, es va decidir que calia implementar una nova web més acord amb els temps 

actuals. La web ha de tenir un aspecte més modern i aprofitar les noves tecnologies que fan 

que les webs actuals siguin més amigables, i sobretot que aprofiti les eines col·laboratives que 

existeixen avui en dia. En un univers com el que estudia la Societat, com s’explicarà més 

endavant, això és molt important, entre d’altres motius per la dificultat moltes vegades de 

trobar informació confiable i la necessitat de compartir aquesta informació quan és trobada. 

 

1.2.2. Per què Joomla? 

 

Des de la Societat es volia que la nova web tingués més possibilitats de cara als socis, es volia 

que fos alguna cosa més que un simple lloc a on consultar informació sense poder interactuar, 

es necessitava que fos un lloc de referència per al soci, un lloc a on poder intercanviar 

informació amb els seus companys, i el lloc a on consultar regularment les novetats de la 

Societat, les seves activitats i, sobretot, un lloc, per dir-ho d’alguna manera, acollidor, a on el 

soci se sentís a gust, que tingués una navegació fluida i pogués trobar fàcilment respostes a les 

seves necessitats. Qualsevol gestor de continguts pot complir aquests requeriments 

perfectament: d’una banda, permet organitzar el lloc d’una forma molt ben estructurada, amb 

la utilització de categories, amb la qual cosa podem oferir els continguts de manera ordenada. 

D’altra banda, amb els diversos rols als usuaris, ens permet seleccionar quins continguts ha de 

poder veure cada tipus d’usuari. Això ens anirà molt bé ja que hi ha contingut que ha de ser 

per a ús exclusiu dels membres de la Junta de la Societat, hi ha contingut que ha de ser de 

visibilitat exclusiva per als socis de la Societat, i també hi ha contingut públic. 
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Com s’ha comentat anteriorment, volíem també que els socis poguessin interactuar entre ells, 

volíem fer del lloc un espai col·laboratiu, a on tothom pogués aportar els seus coneixements i 

tothom pogués treure’n profit dels coneixements de la resta de socis. En una Societat com 

aquesta, és molt important poder compartir informació, ja que es tracta de disciplines que són 

molt difícils d’estudiar i d’investigar. Molta informació es troba perduda, ja que es tracta 

d’informació que pot venir de molt enrere en el temps, l’accés a la informació es també molt 

difícil, sovint s’ha d’accedir a arxius municipals o diocesans que no sempre son de fàcil accés. 

Per tot això, quan una persona aconsegueix informació contrastada sobre una d’aquestes 

disciplines, és molt important poder compartir-la, ja que la informació que té una persona pot 

ajudar a que una altra que s’hagi quedat estancada en algun punt pugui continuar la seva 

investigació, i això a la vegada pot ajudar a un tercer. És a dir, en disciplines on és tant difícil 

l’accés a la informació, és molt valuós el fet de poder compartir-la. Tot això, amb l’antiga web 

no es podia fer, ja que es tractava d’una pàgina estàtica a on l’administrador anava introduint 

informació, i qualsevol nova informació havia de passar per l’administrador per a fer-la pública, 

ja que era l’únic que tenia la possibilitat de modificar el contingut del lloc. Com es pot imaginar 

tenint en compte les característiques de la Societat, que és una organització sense fins 

lucratius, l’administrador és una persona que no es dedica professionalment a això, si no que 

té el seu treball i dedica de forma voluntària part del seu temps lliure al manteniment del lloc, 

per tant, aquesta manera de compartir informació fent que passi tota a través de 

l’administrador no és viable a la pràctica. Tindrem diversos mecanismes que ens permeten 

aquesta compartició d’informació entre els socis sense la intervenció de l’administrador, com 

podem ser fòrums, wikis o bases de dades, i a més, si es dota el sistema d’una bona 

organització, serà molt fàcil per a qualsevol usuari saber a on ha d’introduir la informació que 

vol compartir o a on ha de buscar la informació que necessita. 

Per aquest motiu volíem fer servir un sistema gestor de continguts, Drupal o Joomla ja que són 

els més coneguts- El meu coneixement i experiència en Joomla va fer que la decisió fos ràpida. 

A més a més, les diferències entre els dos sistemes no eren determinants per a la cobrir la 

necessitat de la Societat.   

 

1.2.3. Motivacions personals 
 

Quan vaig acabar de cursar totes les assignatures de la carrera i vaig haver d’enfrontar-me al 

repte de cercar un projecte, o proposar-ne un, la meva experiència laboral va ser decisiva per 

què acabés escollint aquest projecte.  

Abans de cursar totes les assignatures vaig estar treballant durant dos anys a l’empresa 

Puntdoc Consultors on bàsicament feia de programador PHP i l’últim any vaig aprendre a fer 

servir Joomla fent pàgines per petites empreses on poguessin rebre informació de qualsevol 

persona. De tota manera sabia que no emprava tot el potencial de Joomla i volia saber fins on 

es podia arribar amb aquesta eina. Aleshores quan vaig veure aquest projecte vaig entendre 

que fent aquest PFC seria la millor manera de aprendre molt més de Joomla. 
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1.3. Objectius del projecte 
 

L’objectiu inicial d’aquest projecte és la implementació, és a dir, la posada en marxa, d’una 

nova web per a la Societat, basant-nos en un projecte anterior,” Disseny i implantació de la 

web de la SCGHSVN” realitzat per Carles Garcia Romero el quadrimestre de tardor de l’any 

2010, amb alguns canvis i adaptacions. 

Al projecte de Carles Garcia es va realitzar una implantació molt propera a el que la Societat 

vol tenir com a la seva nova pàgina web, per aquest motiu el disseny d’aquest nou projecte pot 

semblar força similar tot i que s’ha fet amb un sistema gestor de continguts molt diferent. 

Per tal d’acomplir l’objectiu principal del projecte, que és implementar la pàgina, s’ha hagut de 

redissenyar tota la pàgina gairebé partint des de zero. 

Amb aquest projecte, no només es pretén que la pàgina estigui funcionant en un servidor 

públic satisfent tots els requeriments de la Societat, sinó que també es pretén que el seu 

manteniment es pugui fer de forma totalment autònoma per les mateixes persones que han 

estat mantenint l’actual web fins ara. Actualment aquest manteniment es du a terme per una 

única persona que no té cap tipus d’experiència en l’administració de Joomla, i que a partir 

d’ara té l’encàrrec no només de saber fer-lo servir a nivell usuari, sinó també de ser capaç 

d’administrar el lloc. Com podem veure, necessitem que persones que amb tota probabilitat 

no han fet servir mai Joomla siguin capaces d’administrar tot el lloc (administrador) i 

determinats espais concrets del lloc (administrador de secció); per tant, una part molt 

important d’aquest projecte serà la generació de la documentació necessària per a que ho 

puguin fer únicament amb això, sense haver de consultar cap documentació addicional. Per 

tant, aquest projecte no podria considerar-se complet sense la generació d’uns complets 

Manual de l’Administrador i Manual del Administrador de secció. 

El tipus d’usuari d’aquesta pàgina seran generalment persones poc familiaritzades amb la 

tecnologia. De moment, la gent interessada en aquests tipus de disciplines acostumen a tenir 

un perfil de persona d’una certa edat, amb pocs coneixements d’informàtica. No obstant, s’ha 

de buscar l’equilibri entre aquest tipus d’usuari, i el que pot venir en un futur no molt llunyà. 

És a dir, un altre objectiu serà ser capaç de fer un lloc suficientment senzill per a que el puguin 

fer servir persones poc tecnològiques, però que també disposi d’elements que permetin a 

persones més habituades a la informàtica treure’n tot el profit possible de la pàgina. 
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1.4. Visió del sistema 
 

El sistema implementat haurà de mantenir les funcionalitats que oferia l’antiga web, i a més a 

més facilitar-ne de noves, com poden ser la gestió d’usuaris, la possibilitat de interactuar entre 

ells – gràcies als fòrums, wikis i altres eines que ofereix Joomla –, l’organització d’activitats, la 

gestió de cursos, o una estructuració més clara dels diferents serveis que ofereix la Societat. A 

més de mantenir aquests requeriments funcionals, també s’aprofitarà per a millorar alguns 

dels requeriments no funcionals com per exemple la usabilitat o la seguretat del sistema, 

creant un lloc que sigui més intuïtiu que el que teníem fins ara, i amb diferents nivells d’accés, 

tenint des de zones totalment públiques fins a zones restringides només a unes poques 

persones. 

 

A continuació passarem a concretar aquestes millores respecte l’antiga web: 

 Gestió d’usuaris. L’antiga pàgina de la Societat era una pàgina HTML estàtica que no 

permetia cap tipus de gestió d’usuari: només hi havia un administrador que 

modificava el contingut de la web, i l’accés a aquest contingut no es podia diferenciar 

segons el tipus d’usuari. A la nova web tindrem diferents perfils d’usuari que ens 

permetran mantenir diferents zones del lloc accessibles a diferents tipus d’usuaris 

(com per exemple zones accessibles a qualsevol soci i zones només accessibles a 

membres d’un curs o projecte  de la Societat). 

 

 Administració del lloc. L’administració del lloc a l’antiga pàgina consistia en afegir, 

modificar o eliminar els arxius HTML al servidor. Gràcies a Joomla es podrà gestionar 

la pàgina fent servir les múltiples funcionalitats que ofereix per a aquesta tasca des de 

qualsevol navegador amb connexió a Internet, accedint al lloc amb un usuari amb 

privilegis d’administrador o d’administrador de secció, i sense haver de tenir 

coneixements de cap llenguatge de programació, contràriament a la gestió de l’antiga 

pàgina, per a la que calia tenir coneixements de llenguatge HTML. Aquest projecte 

inclou la generació d’un document d’administració del lloc, que contindrà els aspectes 

més importants per a administrar el nostre lloc de Joomla.  

 

 Cursos i projectes. La Societat ofereix diferents tipus de cursos sobre les diverses 

matèries que tracta. Amb la nova web podrem fer la gestió d’aquests cursos i de 

projectes, penjar el seu contingut, de manera pública o bé privada. A més, els 

participants dels cursos o projectes tindran un espai a on podran col·laborar entre ells 

i consultar les darreres notícies o les properes activitats referents al curs. A l’antiga 

web només hi havia la possibilitat de penjar la informació d’aquests cursos de manera 

estàtica, i ho havia de fer l’administrador del lloc, mentre que ara cada professor 

podrà gestionar la informació dels seus cursos.  

 

 Activitats. La SCGHSVN també organitza diferents tipus d’activitats per als seus socis, 

bàsicament de 3 tipus diferents (tot i que hi pot haver alguna que no entri dintre de 



 

 18 

cap d’aquests 3 tipus): sortides, conferències i trobades. A la nova pàgina hi haurà un 

nou apartat, per a gestionar aquestes activitats organitzades per la Societat, tant des 

de la seva preparació, fins a impressions dels usuaris (a través de fòrums, per 

exemple), i recollida de documentació relacionada amb l’activitat (com poden ser 

fotografies fetes pels assistents). L’antiga web no oferia cap de les possibilitats que 

oferirà la nova en relació a poder comptar amb la col·laboració i opinió dels 

participants a les activitats, tant durant la seva preparació, com posteriorment. 

 

 Fòrums. La nova web disposarà d’un apartat destinat als fòrums, a on els diferents 

usuaris podran compartir informació i ajudar-se entre ells en la resolució dels seus 

dubtes. A més d’una zona especialment habilitada per als fòrums de caràcter més 

genèric, cada curs o projecte podrà contenir fòrums individuals. Aquests fòrums 

tindran diferents nivells d’accés, des de fòrums públics que podran ser consultats per 

qualsevol usuari (però a on només serà possible la participació d’usuaris enregistrats), 

fins a fòrums privats amb accés restringit segons els grups als que pertany l’usuari al 

fòrum concret. A l’antiga web el que hi havia era el que anomenaven la llista 

socinautes, que consistia en la possibilitat d’apuntar-se a una llista de distribució de 

correu electrònic, a on qualsevol dels socis apuntats podria enviar un correu amb 

informació que rebria la resta de socis apuntats. Aquesta informació, per tant, no 

quedava emmagatzemada històricament de cap manera per tal que qualsevol nou 

soci la pogués consultar. Com es pot veure, la substitució d’aquesta llista pels fòrums 

és un gran avanç en quant a treball col·laboratiu dels socis.  

 

 Bibliografia. A l’antiga pàgina disposem d’un apartat a on es mostra la bibliografia 

recomanada per la Societat, obres de consulta general i d’altres, en format de text pla. 

A més, la Societat també té una sèrie de publicacions internes, a les que es pot accedir 

des de l’antiga pàgina a través d’un altre apartat les quals només seran visibles per 

socis a la nova web. L’organització d’aquests apartats no acaba de ser suficientment 

clara, i a més no hi pot haver cap tipus d’interacció amb els usuaris. Al nou lloc es 

millorarà aquesta classificació de la bibliografia, quedarà dividida en diverses seccions, 

tindrem un apartat de publicacions exclusiu per a socis, un apartat de biblioteca on 

tindrem informació sobre els llibres que té la biblioteca i per últim recursos de recerca 

que consistirà en una wiki on els usuaris de la nova pàgina podran afegir links d’interès 

relacionats amb la societat.  
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1.5. Problemàtica 
 

En aquest apartat comentarem els problemes que trobarem durant la fase de 

desenvolupament del projecte: 

El problema més característic que trobarem es el públic al que va destinat el projecte. Els socis 

i membres de la Societat son persones jubilades, i en qualsevol cas, les seves habilitats i 

familiarització amb la informàtica son força limitades. Hem de tenir en compte que, a més del 

públic general que pugui trobar la pàgina navegant per Internet, tindrem 3 tipus d’usuari 

dintre de la Societat: usuaris registrats (tant socis com usuaris que es registren a la pàgina), 

administradors de seccions, i l’administrador. Aquests tres tipus d’usuari composaran el gruix 

majoritari dels usuaris habituals, i és a ells a qui s’haurà d’orientar el disseny de la pàgina. La 

major part d’aquest tipus d’usuari seran, com s’ha comentat, usuaris amb pocs coneixements 

tecnològics i això comportarà diversos reptes importants. D’una banda, hem d’implementar un 

lloc que sigui prou intuïtiu de cara als usuaris registrats que, com a mínim, hauran de ser 

capaços de consultar la informació de manera fluida. Amb Joomla es poden fer llocs realment 

interessants, però nosaltres hem de tenir en compte que el lloc ha de ser prou senzill per a que 

els usuaris el facin servir. Si dissenyem un lloc massa complicat, correm el risc que aquests 

socis poc familiaritzats amb les noves tecnologies no se sentin còmodes navegant pel lloc i el 

deixin de fer servir. Passant, com volem passar, d’una pàgina web estàtica a un lloc web 

dinàmic, és molt important que això no passi, ja que volem que aquest lloc sigui el lloc de 

referència de tots els usuaris per a qualsevol consulta relacionada amb la Societat (com 

consultes de cursos, sortides, trobades, conferències, publicacions...).  

 

Respecte els altres dos tipus d’usuari del lloc, administrador de secció i l’administrador, hem 

de tenir en compte que seran els encarregats d’introduir contingut als cursos, als projectes, 

crear activitats, es a dir, d’omplir de contingut el lloc, i també d’administrar-lo. A aquests 

usuaris tampoc se’ls exigeix coneixements excessivament alts en informàtica, i han de ser 

capaços de gestionar el lloc. L’èxit de la seva missió dependrà també, en bona part, de 

l’estructuració del lloc, i en major part, de la documentació que se’ls hi proporcioni. Per tant, 

una part molt important del projecte serà la generació d’una documentació prou efectiva i a la 

vegada clara per a que aquests usuaris puguin desenvolupar correctament la seva feina. Això 

implicarà haver de fer dos manuals diferents: un per l’administrador de secció, i un altre per a 

l’administrador. S’ha de tenir en compte, a l’hora de generar aquesta documentació que  ha 

d’estar orientada cap a un públic que donarà les seves primeres passes a Joomla tot llegint 

aquests manuals. Aquests han de ser uns manuals adaptats al nostre lloc, aprofundint en els 

temes que més ens afectin, i no complicant al seu destinatari amb aspectes massa tècnics o 

que no seran necessaris per al lloc. Aquesta documentació, a més a més, anirà reforçada per 

unes sessions de presentació de la nova web i de formació, tant dels administradors de secció 

com de l’administrador. També es fomentarà l’ús de la nova pàgina amb diverses activitats que 

facin que els usuaris tinguin curiositat per a fer-la servir, i a més a més se sentin partícips del 

seu disseny, com poden ser concursos per a escollir les diferents imatges que es mostraran a 

les diferents parts del lloc. Per exemple, es podria fer un concurs entre els socis per a escollir la 



 

 20 

imatge que millor representés l’activitat Sortides, i aquesta imatge presidiria la categoria 

corresponent, fent que l’usuari se sentís més identificat amb la nova pàgina sabent que pot 

participar a les decisions que afecten el seu aspecte. 

 

Un altre repte amb el que ens trobarem és instal·lar Joomla en un servidor de producció. Fins 

ara a la meva feina havia realitzat instal·lacions de Joomla però sempre amb un servidor que ja 

complia amb tots els requisits i que ja tenia instal·lat tant PHP com Mysql. Aquest no es el cas 

del servidor que tenen a la societat, el servidor que conté la pàgina antiga te una instal·lació 

que només permet HTML la qual cosa implica que caldrà afegir nous serveis al servidor ja que 

la nova pàgina web quedarà al mateix servidor que l’antiga. 

 

  



 

 21 

2. Entorn del PFC 

2.1. Descripció del projecte 

2.1.1. Conceptes previs 

 

Com s’ha comentat a l’apartat 1.1.2, Precedents del projecte, abans de començar el 

desenvolupament d’aquest projecte la Societat ja disposava d’una pàgina web estàtica en 

HTML, que és la que fa servir, i també disposem de dos projectes anteriors que consistien en 

dissenyar i implementar una nova web per a la Societat basada en Moodle. Els problemes que 

té l’antiga pàgina, ja s’han comentat a l’apartat 1.1.2.1, L’actual web. Aquest projecte esta 

basat en l’anterior projecte de Carles Garcia, i la idea principal era implementar una pàgina 

amb Joomla amb les mateixes funcionalitats que la pàgina de l’últim projecte en Moodle, però 

una sèrie de problemes que a continuació s’exposaran han impedit que es pugui aprofitar tot 

aquell disseny, tot i que sí que s’ha pogut aprofitar bona part de l’especificació i part del 

disseny de la nova web. 

A partir d’aquest apartat parlaré només del projecte de Carles Garcia Romero ja que no he 

tractat gaire el projecte de Silvia Salinas i m’he basat molt més en l’últim projecte.  

2.1.1.1. Anàlisi del projecte de Carles Garcia Romero 

 
Ja s’ha comentat anteriorment que el projecte de Carles Garcia consistia en una ampliació del 
projecte anterior i que no va poder ser possible degut a problemes de versions de Moddle pel 
que el que es va poder aprofitar de la implementació no va ser gairebé res, el que si es va 
poder aprofitar va ser la especificació, es a dir la documentació. 
 
De la mateixa manera, el nou projecte no pot aprofitar cap part de la implementació del 
projecte del Carles degut a que s’utilitzen plataformes ven diferenciades, tot i que fan servir 
PHP i mysql totes dues. De tota manera, el projecte de Carles va ser un gran ajut per conèixer 
què volia exactament la Societat i les diferents seccions que es podrien considerar com les més 
importants. Es a dir, la seva implementació del lloc era molt més especifica que la del primer 
projecte i això va facilitar molt la part d’anàlisi i l’especificació.   
 
 

2.1.2. Solució proposada 

 
En aquest apartat explicarem àmpliament la solució proposada en aquest projecte fent servir 
Joomla. Per a arribar a aquesta solució definitiva, es van haver de fer diverses reunions amb el 
tutor del projecte i també membre de la SCGHSVN, Enric Mayol i Sarroca, per tal de trobar 
quins eren els principals continguts que havia de tenir el lloc, i com havien d’estar distribuïts.  
A les primeres reunions, es van fixar una sèrie de punts clau per a la Societat, i que es 
convertirien en les categories principals del lloc: Disciplines, Cursos, Activitats, Projectes, 
Fòrums, Publicacions, i Secretaria. Posteriorment se’n afegiria també la categoria Bibliografia.  
 

A continuació s’explicarà en detall que conté cada categoria. 
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2.1.2.1. Pàgina principal 

 

Fer una pàgina principal hauria de ser una de les parts més complexes d’un lloc web degut a 

que a la pàgina principal es vol mostrar quin es el propòsit del propietari de la pàgina web, i les 

coses més importants del lloc per tal de captar l’atenció de nous usuaris i al mateix temps no 

ha de ser massa carregada.  

Per aquest motiu,  vam decidir posar una petita explicació sobre la motivació de la societat 

juntament amb dos links a totes les noticies i tots els events i finalment  tant les noticies com 

els events més destacats. A la part esquerra tenim un menú que ens permet anar trobar tota la 

informació desitjada i el formulari d’accés. A la part dreta tenim un calendari amb les dates 

importants per la societat marcades i finalment links a projectes externs de Joomla. 

De cara a la creació d’articles, els de la pàgina principal formen part d’un arbre de categories 

anomenat pagina principal que es el pare de les categories events i noticies. Fent un article de 

la categoria noticia o event  destacat farà que es mostri a la pàgina principal. 

 

 

Il·lustració 2: Pàgina principal 
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2.1.2.2. Disciplines 

 

Les disciplines podríem considerar que son la base fonamental de la Societat. Com ja es va 

comentar a la introducció, la Societat es dedica a l’estudi de les disciplines següents: 

Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia, i Nobiliària. Per més informació sobre les 

disciplines, vagi a l’apartat 1.1.1. La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, 

Vexil·lologia i Nobiliària. En aquest apartat explicarem quina informació oferirà el lloc web per 

a cadascuna de les disciplines i com estarà estructurada. 

Cada Disciplina tindrà cursos, projectes, fòrums i bibliografia. Els arbres de categories d’articles 

de Joomla esta configurada de la següent manera: Tenim una categoria disciplina i per filla 

cadascuna de les disciplines, per a cursos i projectes també tenim un arbre de categories del 

qual parlarem en l’apartat pertinent. 

A la pàgina principal de la disciplina hi haurà una explicació molt detallada d’aquesta  a més a 

més tindrem l’accés als elements  que hem enumerat anteriorment. Aquí tenim un exemple de 

com queda una disciplina. 

 

 

Il·lustració 3: Disciplines - Genealogia 
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2.1.2.2.1. Cursos d’una disciplina 

 

Mostra una llista de tots els tipus de cursos de la disciplina i les dates. Un cop accedit a un any i 

una tipus de curs, la següent pàgina mostrarà tots els cursos que hi ha. Bàsicament consisteix 

en un conjunt d’articles que tindran una explicació del curs i un enllaç per accedir a la part 

privada del curs la qual només enviarà a la persona amb els permisos necessaris. 

Una millora respecte el projecte anterior pot ser trobada en aquest apartat ja que al projecte 

de Carles Garcia accedia a la categoria principal de cursos degut a que les categories estaven 

organitzades primer per tipus de curs i després per temàtica i no es podia realitzar un enllaç 

que portés als cursos de la disciplina en qüestió. 

La zona privada contindrà tot allò que el professor vulgui, ja que serà l’encarregat 

d’administrar aquesta zona, des de contingut bàsic fins a enllaços a aplicacions, bases de dades, 

etc... 

 

 

Il·lustració 4: Cursos d'una disciplina 
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2.1.2.2.2. Projectes d’una disciplina 

 

Mostra tots els projectes que hi ha de la disciplina concreta tots ells amb un enllaç per accedir 

de la mateixa manera que els cursos (vist a 2.1.2.2.1. Cursos d’una disciplina).  

La zona privada, a més, tindrà un fòrum privat només per els membres del projecte i el cap de 

projecte s’encarregarà d’administrar la zona privada del projecte. 

 

 

Il·lustració 5: Projectes d'una disciplina 
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2.1.2.2.3. Fòrum d’una disciplina 

 

El fòrum d’una disciplina es el lloc on els diferents usuaris enregistrats podran compartir 

opinions i plantejar debats relacionats amb la disciplina de la que tracta aquest fòrum. 

Inicialment vam pensar tenir un espai de discussió que contingués una wiki i un fòrum per 

poder compartir també informació però degut a que també tenim una zona de recursos 

finalment es va decidir que aquesta zona fos una wiki perquè el lloc fos més intuïtiu vam 

decidir no diversificar massa el fòrum i la wiki. 

 

 

Il·lustració 6: Fòrum d’una disciplina 
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2.1.2.2.4. Bibliografia d’una disciplina 

 

Aquest enllaç envia al usuari a una wiki (concretament wikimedia v1.17) la qual aprofita el 

login de Joomla mitjançant un plugin que connecta wikimedia amb Joomla. Quan un usuari 

decideix tancar sessió, el sistema tornarà l’usuari a Joomla.  

A l’apartat de recursos de la societat aprofundirem més sobre la nostra wiki. 

 

 

Il·lustració 7: Recursos d’una disciplina 
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2.1.2.3. Activitats 

 

Les activitats de la societat estan dividides en: conferencies, sortides, trobades i altres 

activitats. De la mateixa manera que amb els cursos, les activitats estan dividides en anys i dels 

tipus d’activitats esmentats anteriorment pel que tindrem un historial d’activitats que 

permetrà observar informació d’activitats anteriors. Cada activitat tindrà una descripció que 

contindrà bàsicament el lloc, la data i el preu de l’activitat també contindrà un enllaç al 

formulari de preinscripció de l’activitat en qüestió. 

Finalment aquesta secció també tindrà un blog en que s’explicarà com han anat les activitats i 

els usuaris podran comentar i donar les seves impressions sobre elles. 

 

 

Il·lustració 8: Activitats  
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2.1.2.4. Publicacions 

 

La secció de publicacions conté aquelles publicacions que la Societat ha realitza i ha realitzat. 

Aquesta secció es visible només per socis i membres de la societat.  Tenim tres apartats per 

aquesta secció: paratge, butlletins i altres publicacions.  

A l’apartat paratge tenim una petita explicació, un enllaç a les normes per a poder participar i 

finalment cadascun dels paratges que han estat editats. Quan accedim a l’enllaç d’un paratge 

arribem a una pantalla on podem veure tots els articles que conté la revista amb un enllaç on 

hi haurà l’article en un futur, l’autor de cada article i finalment un enllaç a tot el paratge. 

L’apartat de butlletins té una estructura molt similar a la de paratge. Conté una explicació 

sobre que son els butlletins, un enllaç a com participar i un altre enllaç per cadascun dels 

butlletins. 

Per acabar aquesta secció tenim l’apartat altres publicacions que consisteix en publicacions 

que ja no realitza la Societat com els paratges tarragonins, les missives i la Col·lecció d’assaigs 

actualment només tenim algunes missives digitalitzades a les que es pot accedir a partir 

d’aquest apartat. De la mateixa manera que a l’apartat paratge tenim el nom de l’article i 

l’autor i el número on es va publicar. 

 

Il·lustració 9: Publicacions 
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2.1.2.5. Notes de premsa 

 

El propòsit d’aquesta secció es enllaçar la Societat amb noticies relacionades amb les 

disciplines estudiades que al mateix temps son externes a la Societat. Poden haver noticies que 

han aparegut en els medis sense intervenció de la societat i que se’n fa una ressenya, anunci o 

comentari en aquesta secció, i per altre banda aquelles noticies elaborades per la pròpia 

societat que s’han transmès o publicat en els medis. Els articles d’aquesta secció tindran un 

estil ven determinat el qual contindrà la data en que la noticia va ser publicada, el diari en que 

va ser publicada, el títol de la noticia, un resum d’aquesta i un enllaç a la noticia.Com es pot 

observar a la il·lustració 10, la categoria contindrà el nom del diari en que la noticia va ser 

publicada. 

 

Il·lustració 10: Notes de premsa 
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2.1.2.6. Biblioteca 

 

Aquesta secció que actualment es buida contindrà el catàleg de la biblioteca de la SCGHSVN. Es 

tractarà d’un article simple que només servirà per informar dels llibres del que disposa la 

biblioteca de la Societat. 

2.1.2.7. Fòrum 

 

Ja s’ha parlat a disciplines sobre el fòrum. Aquesta secció conté totes les seccions que conté el 

fòrum. Aquestes son: 

 Presentació i normes d’us. On els nous usuaris podran presentar-se, a més a més 

contindrà les normés d’us del fòrum. 

 Preguntes i sol·licitud d’ajuda. On els usuaris podran preguntar i respondre dubtes de 

caràcter general i demanar ajuda a altres membres de la Societat. 

 Comunicació de novetats i curiositats. On els usuaris podran compartir informació 

que han trobat que pugui resultar interessant a la Societat. 

 Temes aliens a la societat.  On els usuaris podran parlar sobre qualsevol cosa que no 

tingui relació amb la societat. 

 Fòrum d’activitats. On es parlarà de tot el que tingui relació amb les activitats de la 

Societat. 

 Genealogia. On es tractaran temes relacionats amb la genealogia. 

 Heràldica. On es tractaran temes relacionats amb l’heràldica.  

 Sigil·lografia. On es tractaran temes relacionats amb la sigil·lografia. 

 Vexil·lologia. On es tractaran temes relacionats amb la vexil·lologia. 

 Nobiliària. On es tractaran temes relacionats amb la nobiliària. 

 Arxius. On es parlarà de temes relacionats amb els arxius com a recursos. 

 Software i noves tecnologies. On es parlarà de temes relacionats amb les noves 

tecnologies. 

 Digitalització. On es parlarà de temes relacionats amb la digitalització. 

 Buidatges. On es parlarà de temes relacionats amb els buidatges. 

Només podran escriure al fòrum usuaris que s’hagin enregistrat. També hi ha una secció de 

projectes dins de fòrums però només podran accedir els usuaris que tinguin accés al projecte, 

la resta d’usuaris no veuran la secció ni podran accedir afegint la URL. 

  



 

 32 

2.1.2.8. Blog de la Societat 

 

En aquesta secció la societat afegirà articles d’opinió i reflexió que els usuaris registrats podran 

comentar. Aquesta secció esta generada per una extensió de Joomla anomenada Zoo que 

permet crear pagines HTML i blogs amb articles amb múltiples tags i comentaris. 

 

 

Il·lustració 11: Blog de la societat 
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2.1.2.9. Secretaria 

 

Aquesta secció està pensada per ser com una zona d’administració, no s’ha aprofundit gaire 

sobre ella però es podrà veure les dades de socis i editar-les per tal d’assignar el número de 

soci i també per veure les dades de preinscripció de cursos. 
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2.1.3. Control d’accés a pàgines externes 

 

Una altre funcionalitat que es va demanar des de la Societat va ser la possibilitat de tenir 

determinades arxius al servidor, totalment independents de Joomla, com podrien ser fulls de 

càlculs o fotografies, protegits a través de Joomla.  

 

La idea és que si algú esbrina l’adreça web d’aquestes pàgines, se li redireccioni a l’autenticació 

via Joomla, i només si té determinat permís a Joomla podrà accedir a aquestes pàgines. 

 

2.1.3.1. OPENLDAP 

 

Per realitzar el control d’accés farem servir una sèrie d’eines. 

Primer de tot haurem d’instal·lar un servidor LDAP, configurar-lo, i afegir usuaris per tal de 

tenir una base de dades d’usuaris sobre la que farem les consultes del control d’accés. També 

caldrà que els usuaris s’autentiquin, per fer-ho utilitzaré un mòdul que es core de Joomla 

anomenat “Autenticació – LDAP”  l’habilitarem i les dades de configuració les aconseguirem 

gràcies a la extensió “Jdiagnostic”.  

Per acabar haurem d’instal·lar els mòduls d’Apache “mod_authnz_ldap” i “mod_ldap” el quals 

s’encarregaran de l’autorització dels usuaris a les carpetes del servidor que establirem com a 

pàgines externes. 

Per facilitar la gestió d’usuaris de la base de bades d’LDAP farem servir phpldapadmin. 

D’aquesta manera l’administrador podrà accedir pel navegador i realitzar les gestions 

fàcilment. 

Les pàgines externes tenen com a principal objectiu aportar als membres de cursos i grups la 

possibilitat d’accedir a zones privades que no siguin de Joomla. Per aquest motiu, els usuaris 

que tinguem a la base de dades d’LDAP contindran un paràmetre amb múltiples valors que 

contindrà els noms dels diferents cursos i projectes als que pertany l’usuari i aquest paràmetre 

serà consultat pel mòdul d’Apache per tal de saber si l’usuari té accés o no a la pàgina web. 

D’aquesta manera aconseguirem que l’usuari només fent login a Joomla també pugui accedir a 

les pàgines externes que tingui permeses. Per desgràcia l’administrador haurà de crear els 

usuaris a LDAP completament i afegir els permisos tant a Joomla com a LDAP.  

Per desgràcia aquesta opció va ser descartada a l’hora de realitzar la migració de Joomla al 

servidor de la Societat degut a que la instal·lació d’OPENLDAP i els mòduls d’Apache l’havia de 

fer Serfe (la companyia d’allotjament del servidor) i per fer-la havia un pressupost que no es va 

acceptar i està pendent d’estudi. 

Degut al poc temps que es disposa per trobar una nova opció, desenvolupar-la i implantar-la, 

de cara al projecte final de carrera utilitzarem una proposta senzilla però provisional, en cap 
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moment tenim pensat utilitzar només aquesta tecnologia per resoldre el control d’accés a 

pàgines externes. 

2.1.3.2. Directoris protegits per contrasenya 

 

Degut a que ja coneixíem aquest mètode de control, i degut a que quan ens vam assabentar de 

que no es podia fer servir LDAP no quedava temps per buscar, desenvolupar i implantar una 

solució complexa, hem decidit fer servir les eines que ens ofereix Apache per controlar l’accés 

a les carpetes directament. A més a més, el cpanel del servidor de lloguer permet realitzar la 

seva configuració fàcilment, sense haver de modificar els fitxers .htacces i .htpasswd per poder 

permetre als usuaris accedir. 

El que farem serà el següent, quan afegim un usuari de Joomla a un projecte o un curs, 

crearem al cpanel un usuari amb permís per accedir a la carpeta contenidora de la zona 

privada amb el seu mateix nom d’usuari i contrasenya. 

Això provocarà que l’usuari hagi de posar el seu nom i la seva contrasenya a múltiples llocs, 

tant a Joomla com a cadascuna de les zones privades a les que vulgui accedir. 
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2.2. Usuaris del sistema 
 

En aquest apartat s’explicarà quins seran els tipus d’usuari que faran servir aquesta web així 

com la seva correspondència amb els usuaris que hem definit. 

Basant-nos en la classificació d’usuaris que va realitzar Sara Salinas en el seu projecte, els 

usuaris es poden classificar com: 

 Visitant. Aquest es l’usuari que troba el lloc navegant pel web i mostra interès per la 

seva temàtica. Aquest usuari navegarà per la pàgina buscant informació del seu interès. 

Es tracta d’un possible participant o futur soci de la SCGHSVN. 

 Participant. Es tracta d’un usuari enregistrat al sistema, que pot o no ser soci de la 

societat, i que podrà apuntar-se a determinats cursos o activitats. Si esta matriculat a 

algun curs podrà accedir a la zona privada d’aquest. 

 Professor. Es tracta d’un usuari membre de la Societat que gestiona algun dels cursos o 

projectes que aquesta ofereix. 

 Administrador. Es tracta de la persona que gestionarà el lloc web. Generalment serà 

una única persona i serà el responsable de crear nous projectes, cursos i, administrar 

el lloc.  

Aquests usuaris tindran una correspondència amb els perfils d’usuari que vam definir 

anteriorment per a Joomla. A Joomla els usuaris d’un mateix tipus de perfil  poden pertànyer a 

diferents grups que seran designats segon les activitats a les que estigui apuntat per permetre 

l’accés a zones privades. Segons les capacitats que ha de poder tenir un usuari al lloc se li 

assignarà un perfil d’usuari o un altre. Els perfils que es corresponen amb els usuaris que s’han 

descrit anteriorment són els següents: 

 Usuari no registrat. Aquest perfil d’usuari l’adopta l’usuari visitant. Aquest perfil 

només podrà consultar informació pública, no podrà participar al fòrum ni a la wiki de 

recursos de la SCGHSVN.  

 Usuari registrat. Aquest perfil s’aplica a l’usuari participant. Podrà fer tot el que fa 

l’usuari no registrat i podrà accedir a les zones privades dels cursos i projectes als que 

estigui matriculat. A més a més podrà participar tant a la wiki com al fòrum de la 

societat. El perfil per defecte de Joomla amb aquests mateixos permisos es el perfil 

registered (vist anteriorment a l’apartat 1.1.3. Joomla permisos de Joomla. 

 Administrador de secció. Aquest perfil s’aplica a l’usuari professor. L’administrador de 

secció tindrà permisos d’edició i creació de nous articles per la seva secció designada 

de la pàgina web, això no només consisteix en ser el professor d’un curs o el cap d’un 

projecte, podria ser la persona responsable del blog d’activitats per exemple.  El motiu 

d’aquest canvi es que la idea de tenir una única persona que administri tot el lloc web 

no es realista degut a que l’administrador no es pot dedicar totalment a la web i es 

necessari que tingui col·laboradors. A Joomla es considera aquest perfil consisteix en 

una combinació entre autor i editor. Un administrador de secció no podrà publicar els 



 

 37 

articles que ha creat i l’administrador no pot estar sempre pendent de tots els articles 

que es creen , per aquest motiu tindrem un altre perfil com a professor.   

 Auxiliar de l’administrador. Aquest perfil com hem dit anteriorment formaria part de 

l’usuari professor. A Joomla es considera com a rol administrador i pot accedir i crear, 

publicar i modificar qualsevol element a totes les zones excepte a la gestió d’usuaris, 

part que només podrà tocar l’administrador. Aquest rol es necessari degut a que els 

blogs només es poden publicar a través del back-end i crear elements a components 

només es possible per els perfils de Joomla administrator i super-administrator. 

 Administrador. El perfil d’administrador s’aplica a l’usuari amb el mateix nom. 

L’administrador pot fer absolutament tot al lloc. Serà l’encarregat d’assignar perfils als 

usuaris i els seus permisos d’accés a les parts privades del web, només ell permetrà el 

registre d’usuaris. A Joomla, el perfil per defecte d’aquest usuari es el super-

administrator. 

Els rols son additius, es a dir un Administrador de secció podrà fer el mateix que els Usuaris 

registrats i els Usuaris no registrats i l’administrador ho podrà fer tot. Per altra banda qualsevol 

perfil (excepte el no registrat) pot formar part d’un curs o d’un projecte (tot i que un usuari 

registrat no podrà ser cap de projecte o professor d’una activitat perquè no podrà afegir 

informació). 

2.3. Metodologia emprada 
 

Durant aquest apartat s’explicarà en quines fases s’ha dividit el projecte des de la seva 

acceptació fins a la seva conclusió, i també quina ha estat la metodologia emprada per a 

cadascuna de les fases del mateix. 

2.3.1. Anàlisi de requisits: Estudi del sistema actual 

 

La primera fase del projecte consistia en estudiar els sistemes que ja teníem, es a dir, la pàgina 

web de la societat i el projecte de Carles Garcia Romero. 

A la web actual de la societat calia veure el seu estat, la seva navegabilitat i degut a la seva 

complexa navegació es podia saber quines parts eren més importants. Per altre banda, calia 

analitzar el projecte anterior en que es va fer una altra web, anomenat Disseny i Implantació 

de la web de la SCGHSVN fet per Carles Garcia Romero. Aquest projecte va consistir en 

realitzar una web mitjançant Moodle per a la Societat però presentava el problema de que la 

seva administració era força complexa. Les seves problemàtiques ja s’han analitzat a l’apartat  

1.1.2.3 El Projecte de Carles Garcia Romero. 

2.3.2. Disseny nou 

 

Un cop analitzades les anteriors webs (la web actual i la del projecte de Carles), analitzats els 

punts forts i dèbils, i estudiades les seves funcionalitats, arriba el moment de començar el 

disseny de la nova web.  
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Durant aquest fase van ser molt importants les reunions amb el tutor del projecte, ja que era 

ell qui anava indicant quins apartats eren més importants que d’altres, que hi hauria a la 

pàgina principal, quines funcionalitats eren prescindibles i quines eren mes importants.  

 

Aquest va ser, com acostuma a ser el procés de disseny de software, un procés iteratiu, 

consistent en reunions amb el tutor a on ell donava aquestes indicacions esmentades, i per a la 

següent reunió es portava una proposta que recollís les seves indicacions  i adaptar-la a 

possibles canvis o fer petites rectificacions. En aquestes reunions el tutor del projecte Enric 

Mayol, feia els rols d’usuari final i també d’intermediari, ja que, d’una banda, ell és membre de 

la Societat i donava les seves opinions com a usuari final de la nova web, i d’altra banda, també 

exposava els diferents dissenys presentats a d’altres membres de la Societat, per a recollir les 

seves opinions i fer-me-les arribar. A mesura que s’anaven aplicant les solucions escollides 

entre el tutor i els diferents membres de la Societat, sovint apareixien noves decisions a 

prendre i el procés es tornava a repetir, fins a arribar al disseny definitiu del lloc.  

2.3.3. Implementació 

 

L’anterior procés, el disseny del nou lloc, s’anava duent a terme sobre un servidor local. Arribat 

el moment en que la fase de disseny es podia donar per finalitzada o pràcticament, era el 

moment d’implementar el lloc a un servidor públic.  

 

En el nostre cas, la implementació s’havia de fer sobre un hòsting. Un hòsting, de manera 

resumida, és un espai a un servidor web amb diverses funcionalitats, ofert per una empresa 

informàtica, a on podem emmagatzemar arxius i informació, i podem fer-los visibles per al 

públic a través d’Internet. En el nostre cas, vam fer servir un hòsting gratuït 

(http://www.260mb.org), i va resultar fàcil implementar el lloc en aquest hòsting. D’una banda, 

complia sobradament els requeriments mínims per a la instal·lació de Joomla 1.7:  

 

 Servidor Apache versió 2.2.21 (es requereix mínim 2.0) 

 

 PHP versió 5.2.17 (es requereix mínim versió 5.2.4)  

 

 Base de dades MySQL versió 5.5.10 (es requereix mínim versió 5.0.4)  

 

D’altra banda, fa servir una interfície gràfica per a l’administració de l’espai ofert, cPanel, molt 

fàcil de fer servir i molt intuïtiva. Gràcies a la interfície cPanel és realment fàcil gestionar arxius 

(pujar-los, crear carpetes, moure’ls, comprimir-los, descomprimir-los...) i també gestionar 

bases de dades (creació de base de dades, creació d’usuaris, assignació de permisos als usuaris, 

gestió de les bases de dades ja creades mitjançant phpMyAdmin). Si es vol més informació 

sobre la interfície cPanel es pot consultar el lloc web http://www.cpanel.net, i si es vol obtenir 

més informació del gestor web de bases de dades phpMyAdmin es pot consultar el següent 

lloc: http://www.phpmyadmin.net. 
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2.3.4. Documentació 

 

Aquesta fase, tot i que s’ha posat al final de tot, és una fase que es fa durant tot el 

desenvolupament del projecte, degut a que tot el que s’ha anat fent queda plasmat en aquesta 

documentació. Durant tot el procés de desenvolupament del projecte s’han d’anar 

documentant totes les decisions preses, i justificant per què s’han pres aquestes decisions i no 

pas altres. El fet que tingui més pes a la part final es deu especialment a que una part molt 

important d’aquest projecte és la documentació generada per a l’administració del lloc. Per a 

aquestes tasques d’administració s’ha hagut de crear dos extensos manuals, el Manual de 

l’Administrador, i el Manual de l’Administrador de secció. Tot i que bona part del seu contingut 

es pot anar introduint abans de tenir el lloc finalitzat, és quan aquest està a la seva fase final 

quan es poden incloure tots els detalls necessaris als manuals.  
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3. Anàlisi funcional 
 

Durant aquest capítol s’analitzarà què tenim a l’actual (antiga) web, i què necessitem.  

 

3.1.  Situació de partida  
 

A continuació analitzarem els processos que es duen a terme a l’actual web de la Societat, 

aprofitant l’anàlisi que va fer Sara Isabel Salinas Simón per al seu projecte Pàgina Web de la 

“Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària”. L’anàlisi 

de Sara es considera un bon punt de partida per a mostrar aquests processos, ja que el 

funcionament de la pàgina de la Societat no ha canviat en absolut des del moment en que ella 

ho va fer. Molts dels següents punts s’agafen directament del seu projecte, mentre que 

d’altres es modifiquen lleugerament per tal d’adaptar-los a la meva visió particular dels 

processos.  

3.1.1.   Alta de soci  

 

Quan una persona vol fer-se soci de la Societat, ha d’omplir un formulari a la pàgina web que 

s’envia via web a la secretaria de la Societat amb còpia a l’administrador del lloc. La Junta 

directiva. Aquesta, es reuneix un cop al mes i aprova l’alta del soci i assigna un número de soci 

a aquesta persona.  

3.1.2. Modificació de soci  

 

Quan un soci vol modificar les seves dades ha d’omplir el mateix formulari que per a donar-se 

d’alta, però amb les dades modificades. Quan el correu electrònic arriba a l’administrador 

aquest modifica la pàgina HTML corresponent a aquest soci i la secretaria actualitza les dades a 

la seva pròpia base de dades de socis.  

3.1.3. Baixa de soci  

 

Quan un soci vol donar-se de baixa de la Societat, ha d’omplir de nou el mateix formulari, però 

indicant que desitja ser donat de baixa. L’administrador oculta la pàgina HTML quan rep aquest 

Mail. Les dades no s’esborren definitivament, només queden amagades. La Junta accepta 

aquesta baixa en la reunió següent. En determinades ocasions, un soci per impagament 

reiterat de quotes pot ser donar de baixa directament per recomanació de la Junta de la 

Societat. 
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3.1.4. Preinscripció a cursos  

 

Qualsevol persona que faci ús del lloc pot accedir a la preinscripció dels cursos que organitza la 

Societat. Per a fer-ho, haurà d’omplir un formulari a on s’indiquen les dades personals 

d’aquesta persona i el curs o cursos que vol realitzar. També s’indicarà si la persona és 

estudiant, soci o arxiver, ja que el preu de la matrícula varia en funció d’això. El pagament es 

realitzarà mitjançant transferència bancària a un compte específic de la Societat.  

3.1.5. Llista de socis  

 

A la pàgina web de la Societat es pot consultar la llista de socis. Existeix un apartat al lloc a on 

es pot accedir a consultar les dades de tots els socis (cadascun d’ells té la seva pròpia pàgina 

amb les seves dades). Els socis es classifiquen en socis amb Internet, els que tenen adreça de 

correu electrònic, i socis sense Internet, els que no en tenen.  

3.1.6.   Informació pública de socis  

 

Hi ha una sèrie de socis que tenen part de les seves recerques publicades a la pàgina de la 

Societat. Aquesta informació és pública, i conté els següents elements:  

Nom i cognoms.  

Fotografia.  

Número de soci.  

Comarca de residencia actual.  

Correu electrònic.  

Pàgina web personal.  

Resum de les seves recerques.  

Arbre de costats.  

 

Tots els socis que tenen aquesta informació pública tenen publicats nom, cognoms, número de 

soci i arbre de costats; la resta d’informacions no es comú a tots els socis, cada soci té més o 

menys dades a publicar.  
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3.1.7. Publicacions i Bibliografia  

 

Des de la pàgina de la Societat es poden consultar dos tipus de publicacions: publicacions 

generals i publicacions pròpies. D’aquestes darreres se’n poden fer comandes, omplint un 

formulari amb les dades personals, publicacions desitjades, i forma de pagament.  

3.1.8. Informació de novetats o actes de la Societat  

 

A través de la pàgina principal de la web s’informa als usuaris de les novetats de la Societat així 

com dels actes que organitza. Per a fer-ho, l’administrador modifica el codi HTML de la pàgina 

principal de manera que aquestes novetats quedin clarament identificades.  

 

3.1.9. Alta a la Llista de distribució ‘socinautes’ 

 

La llista és una adreça de correu electrònic a disposició dels socis com a eina de treball 

col·laboratiu. La finalitat d’aquesta llista és que els socis puguin compartir informació i ajudar-

se mútuament. Per a donar-se d’alta al servei, s’ha d’enviar un Mail a una adreça de correu 

electrònic específica per a aquesta finalitat, sense indicar res al tema del missatge ni introduir 

contingut. Els socis de la Societat tenen accés automàticament a l’ús de la llista. L’alta a 

aquesta llista es realitza per defecte sempre que un nou soci és donat d’alta a la Societat. En 

altres ocasions es pot donar-lo d’alta de nou per petició pròpia si havia esdevingut baixa o 

quan ha modificat la seva adreça de Mail. 

3.1.10. Baixa a la Llista  

 

La baixa a la llista es farà de la mateixa manera que l’alta, enviant un correu electrònic amb 

l’assumpte i el cos del missatge buits a determinada adreça.  

3.1.11. Ús de la Llista  

 

Per a fer ús d’aquesta funcionalitat, l’usuari ha d’enviar un correu electrònic amb els seus 

dubtes o informació que vol compartir a una determinada adreça de la Societat. Aquest correu 

es reenvia automàticament a tots els usuaris subscrits a la llista, i un cop enviat no hi ha forma 

de tornar a consultar-ho. Una restricció d’ús d’aquestes llistes és que el emissor ha d’enviar el 

missatge des de la mateixa adreça Mail en que ha estat donat d’alta a la llista. En cas contrari 

el missatge no és distribuït. 

Donada la naturalesa d’aquesta Societat, una de les més grans necessitats d’aquesta web és la 

comunicació interna entre els socis. L’estudi de les disciplines que ocupa la Societat és molt 

complicat, ja que moltes vegades els documents es perden en el temps, l’accés als mateixos 
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pot ser difícil (diversos permisos a diverses entitats, com eclesiàstiques o ajuntaments, 

duplicitat de documents, documents incomplets...) i, en general, es força complicat aconseguir 

informació fidedigna. És per això que la compartició de la informació entre els socis que 

busquen un objectiu comú, el coneixement sobre la història de determinats elements 

(cognoms, escuts, segells...), és molt important i, per tant, aquesta llista resulta insuficient. Un 

dels principals problemes de la llista és no poder emmagatzemar els missatges ordenadament 

en un lloc que sigui accessible per tots els socis al llarg del temps. En el moment en què un soci 

s’apunti a la llista, accedirà a tota la informació que s’enviï nova a partir d’aquell moment, però 

tot el que s’ha anat enviant anteriorment queda totalment ocult per a ell.  

D’altra banda, qualsevol modificació de la informació del lloc, ja sigui afegir nova informació o 

modificar o eliminar informació ja existent, requereix que sigui realitzada per l’administrador 

del lloc de forma manual, convertint-se en un treball costós, poc pràctic i que pot provocar una 

baixa actualització del lloc, ja que tota la feina recau en una única persona i a més no es tracta 

d’una feina fàcil. 
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3.2. Requisits funcionals 
 

En aquest apartat s’analitzarà quines son les necessitats, a nivell funcional, que ha de satisfer 
el lloc. Aquest ha de ser el punt de partida per al disseny del nou lloc, i haurem de trobar la 
forma de poder satisfer aquests requeriments amb les eines que ofereix Joomla, o, si el temps 
ho permet, dissenyant nous mòduls Joomla al servei del nostre lloc.  
 
Idealment, el nou lloc ha de ser capaç d’oferir les mateixes funcionalitats que l’anterior web, 
resolent els possibles problemes i dificultats que existissin, millorant la usabilitat tot el que 
sigui possible i, si és possible, afegint noves funcionalitats a les ja existents. La base per tal de 
fer tot això son els requeriments funcionals: sabent què ha de satisfer el lloc, i també sabent 
com se satisfà això a l’antic lloc i quins problemes presenta, hem de trobar la millor manera 
per a fer que el nou lloc ofereixi el mateix però amb la usabilitat millorada o amb funcionalitats 
ampliades.  
 
A l’antiga web podem trobar 2 espais clarament diferenciats:  
 

 Zona pública. Gairebé la totalitat de l’antiga web es podria considerar zona pública. 
Aquesta zona és aquella que qualsevol persona que navegui per Internet pot consultar 
sense necessitat d’autenticar-se. Aquesta zona és la que es fa servir per tal d’oferir 
informació pública de la Societat, dels seus estudis i de les seves activitats, entre 
d’altres.  

 

 Zona privada. És aquella part de la web que només es pot consultar prèvia autenticació 
al lloc, mitjançant la introducció d’un nom d’usuari i d’una contrasenya. Aquesta part, 
a l’antic web, representa una part molt petita del contingut del mateix. Aquesta zona 
està protegida per un únic nom i una clau que tots els usuaris coneixen (i 
comparteixen) i que es va actualitzant periòdicament i l’administrador comunica als 
usuaris via Mail. 
 

 
La gestió d’aquests espais a l’antiga pàgina és una feina que recau únicament en 
l’administrador, que per mantenir la pàgina actualitzada ha de fer les modificacions pertinents 
als fitxers HTML que es troben al servidor.  
 
Al nou lloc, aquesta tasca es farà d’una manera molt més senzilla, i a més es podrà distribuir 
entre les diferents persones designades de la Societat, ja que no serà necessari tenir 
coneixements d’HTML ni modificar directament els arxius del servidor.  
 
A continuació, es mostraran les funcionalitats que ha d’oferir el nou lloc, agrupades per blocs 

temàtics. 

3.2.1. Gestió d’usuaris 

 

En aquest bloc es mostraran les funcionalitats que ha d’oferir el nou lloc en relació als usuaris. 
De la mateixa manera que a l’antic lloc, al nou lloc haurem de diferenciar entre dos tipus 
principals d’usuaris: usuaris enregistrats i visitants.  
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Els visitants seran aquells que només podran navegar per la zona pública del lloc, però no 
podran pas participar al lloc (recordem que el nou lloc és un lloc totalment participatiu i 
col·laboratiu entre els usuaris, i hi hauran moltes pàgines que podran ser consultades pels 
usuaris visitants, però no podran pas participar a les seves activitats, com per exemple wikis o 
fòrums).  
 
Els usuaris enregistrats seran aquells que tindran un usuari i una contrasenya personal per a 
accedir al lloc, i podran accedir a diferents parts al lloc segons els permisos que se li assignin 
(rols).  
Les funcionalitats que haurà d’oferir el nou lloc respecte a la gestió dels usuaris seran les 
següents:  
 
 

 Alta d’usuari enregistrat. Afegir nous usuaris enregistrats al lloc.  
 

 Baixa d’usuari enregistrat. Eliminar usuaris enregistrats del lloc.  
 

 Modificació d’usuari enregistrat. Modificar les dades d’un usuari enregistrat.  
 

 Bloqueig d’accés a usuari enregistrat. Bloquejar l’accés al sistema d’un usuari 
enregistrat.  

 

 Desbloqueig d’accés a usuari enregistrat. Desbloquejar l’accés al sistema d’un usuari 
enregistrat.  

 
A més d’aquestes funcionalitats bàsiques requerides per als usuaris, també hi ha una sèrie de 

requeriments funcionals que afecten els permisos que aquests usuaris tenen al lloc, però 

aquests requeriments es tractaran i explicaran en profunditat al següent apartat. 

3.2.2. Gestió de perfils 

 

Com s’ha avançat a l’anterior apartat, a Joomla hem de gestionar també els perfils dels usuaris, 
per tant, hi ha tota una sèrie de requeriments funcionals que afecten aquesta gestió de perfils. 
Tots els requeriments funcionals que afecten els perfils a Joomla, són requeriments que 
Joomla compleix per si mateix, simplement instal·lant-ho. No obstant això, s’explicarà 
breument per sobre quina és la finalitat d’aquests perfils, quins perfils farem servir al nostre 
lloc, i quins son aquests requeriments funcionals que necessitarem respecte els perfils.  
 
Un perfil a Joomla determina quins són els permisos que té cada usuari per a un determinat 
context. A Joomla hi ha bàsicament 3 nivells de context a on es poden aplicar els permisos 
d’accés dels  perfils: general, categories, i articles. Al nostre lloc en un principi només 
s’aplicaran a articles, i eventualment a alguna categoria, tot i que en qualsevol moment, si es 
considera necessari, es podran aplicar aquests permisos d’accés a mòduls concrets. Cada 
usuari pot tenir múltiples perfils, és a dir, un usuari pot ser estudiant a un curs, professor a un 
altre, i fins i tot podria ser administrador del lloc.  
 
Joomla incorpora per defecte els següents perfils, ordenats de menys a més privilegis: 
registered, author, editor, publisher, manager, administrator, super administrator  vistes a 
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l’apartat 1.1.3. Joomla. Al nostre lloc farem servir una altres perfils que es poden contemplar a 
l’apartat 2.2. Usuaris del Sistema.  
 
Les funcionalitats que afecten la gestió de rols són les següents:  
 

 Afegir nou perfil. Creació d’un nou perfil, basat o no en un de ja existent.  
 

 Modificar perfil. Modificar els permisos d’un perfil ja existent.  
 

 Eliminar perfil. Eliminar del sistema un perfil existent.  

 
 Assignar perfil. Assignar determinat perfil a determinat usuari en determinat context.  

 

 Desassignar perfil. Desassignar determinat perfil a determinat usuari en determinat 
context.  

 
 

3.2.3. Gestió de continguts 

 

Aquesta funcionalitat podríem dir que és una de les més importants del lloc. Un dels principals 
objectius de la pàgina de la Societat és la divulgació de la informació i activitats que realitza. 
Aquesta divulgació es realitza gràcies als continguts que apareixen a la pàgina que estem 
creant (igual que passa amb l’actual pàgina).  
 
La gestió dels continguts en un lloc Joomla és bastant complexa d’explicar, en el sentit que té 

molta flexibilitat, per tant, intentarem resumir l’essència de les funcionalitats que afecten a la 

gestió de continguts. Aquestes funcionalitats serien les següents: 

 Afegir nou contingut. Afegir informació a la pàgina.  
 

 Modificar contingut. Modificar informació de la pàgina.  
 

 Eliminar contingut. Eliminar informació de la pàgina.  
 

 Consultar contingut. Consultar informació de la pàgina.  
 

3.2.4. Gestió de cursos 

 

La SCGHSVN organitza diversos cursos relacionats amb les disciplines i temàtiques que estudia. 
De moment, tots aquests cursos tenen caràcter presencial. No obstant, si que es poden 
aprofitar les característiques de Joomla per a tenir un lloc a on deixar disponible per als 
alumnes la informació relativa als cursos organitzats per la Societat. 
  
Les funcionalitats que afectarien els cursos serien les següents: 

 Alta de nou curs. Introduir un nou curs al sistema.  
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 Baixa de nou curs. Eliminar un curs del sistema.  
 

 Modificació de curs. Modificar un curs del sistema.  
 

 Consulta de curs. Consultar el contingut d’un curs del sistema.  
 

 

 Matricular al curs. Afegir usuaris al curs com a estudiants.  
 

 Inscriure`s al  curs. Permet als usuaris inscriure`s a cursos. 
 

Els projectes tenen les mateixes funcionalitats (excepte per la inscripció) i a més a més 
l’estructura del cursos i els projectes es molt similar. Per aquest motiu, no es necessari fer una 
gestió de projectes independent de la de cursos. 

 

3.2.5. Gestió d’activitats 

 

La Societat ofereix una sèrie d’activitats, dividides en conferències, trobades, seminaris i altres 

activitats. A la pàgina antiga, es pot trobar la informació de les diverses activitats i hi ha un 

formulari estàndard per inscriure’s a activitats. En el nostre cas hem optat per conservar el 

format informació - formulari però el formulari deixa de ser estàndard per ser un formulari per 

cada activitat el qual està enllaçat a la informació de cada activitat per facilitar el seu accés. 

Les funcionalitats que afectarien els cursos serien les següents: 

 Afegir activitat. Introduir una nova activitat al sistema. 

 

 Modificar activitat. Modificar una activitat del sistema. 

 

 Eliminar activitat. Eliminar una activitat del sistema. 

 

 Preinscriure’s a activitat. Introduir una petició de participació d’activitat. 

 

3.2.6. Gestió de publicacions 

 

La Societat ofereix una sèrie de publicacions, tant pròpies com externes, als seus usuaris. Des 
de la seva pàgina es proporciona informació d’aquestes publicacions, i s’ofereix la possibilitat 
de consultar-les per els socis. Les publicacions són bàsicament: Butlletins i Paratges, tot i que 
també poden haver-hi d’altres tipus.  
 
Les funcionalitats referents a les publicacions seran les següents:  

 

 Afegir publicació. Afegir nova publicació al sistema.  
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 Modificar publicació. Modificar publicació existent del sistema.  
 

 Eliminar publicació. Eliminar una publicació del sistema.  
 

 Consulta publicació. Consultar les publicacions del sistema.  
 

3.2.7. Gestió de fòrums 

 

Un dels requeriments funcionals del nou lloc és l’aprofitament de la funcionalitat que ofereix 

Joomla amb els fòrums mitjançant la extensió Kunena. Com s’ha comentat diverses vegades, 

per les característiques de la Societat, és molt important la compartició d’informació i la 

col·laboració entre els diferents membres. Sabent que Joomla ofereix la possibilitat de crear 

diversos tipus de fòrums, un requeriment funcional important d’aquest projecte era la 

possibilitat de fer servir aquests fòrums.  

 

A aquests fòrums podrà participar qualsevol usuari que s’hagi enregistrat  i que tingui permís 

per a escriure-hi (degut a que els fòrums de projectes i cursos son privats). Els usuaris no 

enregistrats tindran la capacitat de poder consultar aquests fòrums, sempre que estiguin 

situats en contextos amb accés permès a usuaris no enregistrats i no s’hagi impedit 

expressament aquesta funcionalitat.  

 

La gestió de fòrums inclou aquesta sèrie de requeriments funcionals:  

 

 Alta de nou fòrum. Afegir un nou fòrum al lloc. 

 

 Baixa de fòrum existent. Eliminar un fòrum existent del lloc. 

  

 Modificació de fòrum. Això inclou modificar permisos dels fòrums, afegir nous temes, 

afegir respostes, o inclús modificar missatges.  

 

 Consulta de fòrum. Consultar la informació del fòrum.  

 

 

3.2.8. Altres requeriments funcionals 

 

A continuació es mostren altres requeriments que son necessaris per el nostre sistema. 

3.2.8.1. Multi idioma 

 

Un altre requeriment funcional és que el lloc estigui disponible en diversos idiomes. Gràcies a 

Joomla tenim la possibilitat d’oferir el nostre lloc en diversos idiomes mitjançant dues 

extensions: Joomfish i GTranslate. Joomfish seria la forma correcte de fer una pàgina multi 
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idioma ja que per a cada llenguatge cal fer la traducció i d’aquesta manera es controlen 

paraules o males traduccions que podrien ser fins i tot ofensives per als usuaris. Però com he 

dit anteriorment, aquesta extensió fa que s’hagi de multiplicar el contingut del lloc i ja vam 

parlar del poc temps que hi havia per administrar el lloc, per aquest motiu he optat per 

integrar la segona extensió. Per acabar només dir que el nostre lloc estarà disponible en 

castellà, català, francès i italià.  
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3.3. Requisits no funcionals 
 

Els requisits no funcionals són tots aquells requeriments que el sistema ha de satisfer, però 
que no formen part de les funcionalitats del sistema pròpiament dites. És a dir, per tal 
d’intentar fer-ho més entenedor, quan un client demana el desenvolupament d’un nou 
software, el client diu què vol que faci el seu software, i aquests son els requeriments 
funcionals. Els requeriments no funcionals, simplificant-ho molt, vindria a ser com volen que 
aquest software compleixi els requeriments funcionals. Per exemple, el client pot demanar 
determinada funcionalitat, però també pot requerir que el temps d’espera de navegació entre 
pàgina i pàgina sigui inferior a determinada fita, o pot requerir que el lloc estigui dissenyat per 
a ser vist de manera òptima en una resolució de pantalla determinada, o que el sistema sigui 
fàcilment actualitzable, entre d’altres. Tot això són els requeriments no funcionals.  
 
Aquests requeriments son tant importants com els funcionals. Podem tenir un software que 
compleixi tots els requeriments funcionals demanats pel client, però si no es tenen en compte 
els requeriments no funcionals, el software pot estar abocat al fracàs. Per exemple, podem 
tenir un software que compleixi inclús més requeriments funcionals que els demanats pel 
client, però si la seva usabilitat (requeriment no funcional) no és bona, aquest software serà 
difícil de fer servir i probablement s’acabarà abandonant, inclús possiblement pot quedar 
reemplaçat per un altre software que no ofereixi tantes funcionalitats, però que sigui fàcil de 
fer servir.  
 
En el cas que ens ocupa, són especialment importants aquests requeriments no funcionals, ja 
que estem dissenyant una pàgina web els principals usuaris de la qual seran, probablement, 
persones amb pocs coneixements tecnològics. Si a aquestes persones amb certes dificultats 
per a les noves tecnologies li oferim un lloc web complicat de fer servir, de ben segur optaran 
per no fer servir el nostre lloc.  
 
A continuació es detallaran els requeriments no funcionals que s’han tingut en compte a l’hora 

de desenvolupar el projecte.  

 

3.3.1. Requeriments d’interfície 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment, els usuaris d’aquesta web seran la majoria poc tecnològics, 

per tant, la interfície ha de ser molt intuïtiva i fàcil de fer servir. Els menús han de ser clars, i les 

pantalles han de ser el més semblant possible entre elles. 

3.3.2. Requeriments de documentació 

 

Una part molt important del desenvolupament d’aquest projecte és la documentació. El nou 

lloc web fa servir una tecnologia totalment nova per als membres de la Societat, Joomla, tant 

per a l’administrador com per als professors i socis.  
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Per tant, és molt important crear uns manuals d’administració i del professor prou entenedors 

per tal de poder gestionar correctament el lloc sense haver de consultar cap altre documents.  

 

La documentació adjuntada al projecte serà, per tant, la següent:  

 

 Manual de l’administrador. Aquest serà un complet manual que indicarà a 

l’administrador pas a pas tot el que necessita saber per tal d’administrar correctament 

el lloc. Serà suficientment complet com per a poder gestionar el nostre lloc sense 

haver de consultar cap altre documentació, tot i que no entrarà en massa detall en 

l’explicació d’aquells paràmetres d’administració que no sigui estrictament necessari 

conèixer per a la correcta administració del lloc. En el cas d’aquests paràmetres, 

s’indicarà al lector a on es pot adreçar per tal d’obtenir més informació.  

 

 Manual de l’administrador de secció. S’inclourà també un manual que facilitarà la 

gestió de les diverses seccions de la pàgina. El manteniment del lloc recaurà 

principalment en tres tipus d’actors: l’administrador, l’auxiliar administrador i 

l’administrador de secció. Per tant, és molt important també que puguin crear articles 

prou atractius per tal de garantir l’èxit de la pàgina.  

 

 Manual d’usuari. No s’adjunta cap manual d’usuari, ja que el lloc és molt intuïtiu i fàcil 

de fer servir. En cas que amb la posada en funcionament del nou lloc s’observin 

dificultats per part dels usuaris, es generarà aquesta documentació.  

 

3.3.3. Requeriments de qualitat 

 

A continuació s’exposaran la sèrie de requeriments qualitatius que s’han tingut en compte a 

l’hora de dissenyar el lloc. 

3.3.3.1. Requeriments d’usabilitat 

 

La usabilitat fa referència a la facilitat d’ús de les aplicacions o llocs webs. En el nostre cas, la 

usabilitat queda parcialment garantida per la utilització de Joomla, que és una tecnologia que 

ofereix una molt bona facilitat d’ús als usuaris. A més de tenir aquesta usabilitat garantida pel 

propi disseny de Joomla, s’ha de tenir també molt present a l’hora de dissenyar el contingut 

del lloc, procurant que els apartats més importants siguin fàcilment visibles i accessibles per als 

usuaris i que l’estructura del lloc sigui el mes homogènia possible. 
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També s’ha de tenir en compte a l’hora de no crear rutes laberíntiques per tal d’arribar a cap 

apartat, ni tampoc, a la inversa, crear multitud de rutes per a arribar al mateix lloc. 

3.3.3.2.  Requeriments de seguretat 

 

Com s’ha comentat en anteriors ocasions, el nostre lloc conté informació totalment pública i 
informació privada. La informació privada també té diferents graus d’accés, hi haurà 
informació només visible per als socis, mentre que hi haurà informació que ha de ser visible 
per a tots els usuaris o inclús per qualsevol usuari no enregistrat. Tota aquesta seguretat en 
quant a accessibilitat de la informació ens la garanteix també Joomla, a través de la correcta 
aplicació dels diferents rols als diferents contexts i usuaris.  
 
A més de la seguretat d’accés a la informació, també s’ha de tenir en compte la seguretat en 

quant a la possible pèrdua o corrupció de dades del lloc. Haurem de ser capaços de recuperar 

la informació continguda al lloc en cas de catàstrofe. D’altra banda, haurem de ser capaços de 

realitzar una restauració completa del lloc. Per a fer això s’explicarà detalladament al manual 

d’administració com fer còpies de seguretat del lloc sencer i com restaurar-les en cas de ser 

necessari.  

3.3.3.3. Requeriments de mantenibilitat 

 

Aquest ha de ser un requeriment molt important a l’hora de dissenyar el nou lloc, 

especialment tenint en compte la decisió de dissenyar el lloc fent servir la tecnologia Joomla. 

La mantenibilitat del lloc podem dir que consta de dos aspectes: d’una banda, la capacitat 

d’ampliar el lloc amb noves funcionalitats, i d’altra banda la capacitat de mantenir el lloc 

actualitzat davant les noves versions que vagin apareixent de les tecnologies emprades al lloc. 

Per desgracia, el core de Joomla no es bona idea actualitzar-lo degut a que hi ha extensions 

que no funcionen a versions posteriors i això provoca que el segon aspecte de la mantenibilitat 

no es pugui complir totalment. 

3.3.3.4. Requeriments d’eficiència 

 

Els requeriments d’eficiència afecten especialment la velocitat de navegació pel lloc. Hem de 
tenir en compte que l’usuari ha de poder tenir una experiència de navegació pel lloc totalment 
fluida, sense haver de patir llargues esperes entre les diferents pàgines del lloc o per a accedir 
a qualsevol de les seves funcionalitats. Si aquest temps d’espera és massa alt i la navegació no 
és totalment fluida, l’usuari podria deixar de fer servir el lloc.  
 
En el cas concret que ens ocupa, es tracta de parametritzar Joomla de tal manera que la 

navegació sigui el més ràpida possible. La velocitat del lloc en el nostre cas vindrà donada per 

la velocitat del servidor, que no podrem modificar, i pel propi disseny de Joomla, que tampoc 

està previst canviar. Per tant, nosaltres podrem influir en la velocitat del lloc no introduint 

continguts massa pesats a l’hora de carregar-los, i també seleccionant els paràmetres de 

Joomla de la millor manera possible per tal d’influir positivament en el rendiment del lloc. 
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3.3.3.5. Requeriments econòmics  

 

A l’hora de dissenyar aquest projecte hem de tenir en compte que la SCGHSVN es tracta d’una 

associació sense fins lucratius, per tant, s’ha de procurar que l’impacte econòmic sigui mínim, 

sense perdre qualitat en el projecte. En el cas del projecte que ens ocupa, la realització íntegra 

del projecte es farà amb eines de lliure distribució, com Joomla, o sense cap impacte econòmic 

que repercuteixi a la Societat (per exemple, la documentació es farà fent servir el paquet 

comercial Microsoft Office 2.010, però això no repercutirà econòmicament en la Societat). Una 

despesa inevitable serà el lloguer del servidor per a la pàgina, però aquest servidor ja venia 

determinat per la pròpia Societat, i en el corresponent apartat mostrarem l’anàlisi que 

aconsella fer servir un allotjament web en lloc d’un servidor propi. 
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4. Especificació 

4.1. Model casos d’us 

4.1.1. Definició d’actors 

 

Primer identificarem els diferents actors del sistema: 

 Usuari no registrat (Visitant). Aquest actor accedeix al sistema sense registrar-se i pot 

veure la zona pública del lloc. 

 

 Usuari enregistrat.  Usuari que s’ha registrat al sistema. Hereta totes les funcionalitats  

del actor visitant i també pot accedir a determinats llocs privats del web i participar-hi. 

Depenent dels grups pot accedir a cursos o fins i tot projectes. 

 

 Soci. El soci es un usuari registrat que paga la quota de soci. També pot accedir a la 

zona privada de socis i a les publicacions. 

 

 L’administrador de secció. No és més que un usuari registrat o soci amb permisos 

d’edició i creació a certes categories (disciplines, projectes o cursos concrets, etc...) pel 

que no es pot afirmar que hereta els permisos de tots els usuaris anteriorment 

esmentats. 

 

 Administrador auxiliar. Aquest actor és membre de la Societat i pot fer tot tipus de 

canvis a la pàgina excepte afegir, modificar o eliminar usuaris. 

 

 Administrador. Aquest actor hereta els permisos de tots i pot fer-ho tot al lloc, és el 

responsable del funcionament del web 

 

4.1.2. Diagrames i especificacions de casos d’ús 

 

A continuació es mostraran els principals casos d’ús del sistema, amb el seu diagrama de casos 

d’ús a alt nivell, i la seva especificació. Estaran agrupats pels gestors vists a l’apartat 3.2. 

Requisits funcionals. 
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4.1.2.1. Gestió d’usuaris 

 

En aquest apartat es detallarà el diagrama de casos d’ús a alt nivell relacionats amb la gestió 

d’usuaris, i la seva seqüència d’esdeveniments. 

 

4.1.2.1.1. Diagrama de casos d’ús 

 

 

Il·lustració 12:  Gestió d’usuaris: Diagrama de casos d'ús 

 

4.1.2.1.2. Especificacions dels casos d’ús 

 

4.1.2.1.2.1. Cas d’us alta usuari 

 

Descripció: Es dóna d’alta un nou usuari al sistema. 

Actors: Visitant (iniciador). 

Curs d’esdeveniments 

 Curs general 

1. El visitant selecciona l’opció de enregistrar-se al sistema. 

2. El sistema mostra el formulari d’alta d’usuari. 

3. El visitant introdueix les dades sol·licitades al formulari i prem el botó 

Registrar. 
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4. El sistema enregistra l’alta i envia un Mail a l’administrador i un altre al 

visitant per realitzar la confirmació 

Cursos alternatius 

3. El visitant avorta l’operació. En qualsevol punt on el visitant no tingui el 

control del programa pot cancel·lar el cas d’ús i tornar a la pantalla 

principal. 

4. El visitant ha introduït alguna dada incorrecta o falta alguna dada 

obligatòria. Després del punt 3, el sistema mostra un missatge d’error 

indicant quines són les dades incorrectes o que falten i torna al punt 2. 

Precondicions: El visitant no està autenticat al sistema. 

Postcondicions: El sistema conté les dades de l’usuari bloquejades pendents de confirmació 

per l’administrador. 

4.1.2.1.2.2. Cas d’ús Eliminar Usuari 

 

Descripció:  Baixa d’un usuari existent al sistema. 

Actor:  Administrador (iniciador). 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris del sistema. 

2. El sistema mostra la llista d’usuaris. 

3. L’administrador selecciona el/s usuari/s que vol eliminar. 

4. El sistema demana confirmació de la eliminació. 

5. L’administrador confirma la eliminació. 

6. El sistema treu l’usuari de la base de dades. 

 Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la la eliminació. El sistema torna al punt 2. 

Precondicions:  L’administrador està autenticat al sistema. 

Postcondicions:  S’elimina del sistema l’usuari seleccionat. 
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4.1.2.1.1.3. Cas d’ús Modificació d’altres usuaris  

 

Descripció:  L’administrador vol modificar les dades d’un usuari existent. 

Actor:  Administrador (iniciador). 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris del sistema.  
2. El sistema mostra una llista amb les dades principals dels usuaris. 

3. L’administrador selecciona l’opció d’editar les dades de l’usuari que vulgui 
de la llista.  

4. El sistema mostra les dades d’aquest usuari en format editable.  
5. L’administrador canvia les dades que necessiti i valida l’operació amb el 

botó d’Actualitzar perfil.  
6. El sistema guarda les noves dades de l’usuari.  

 

 Cursos alternatius 

 
6. Les dades introduïdes són incorrectes o falta per omplir algun camp 

obligatori. El sistema torna al punt 4, indicant quines són les dades 
incorrectes o que falten.  

 

Precondicions:  L’administrador està autenticat al sistema. 

Postcondicions:  S’han modificat les dades de l’usuari. 

4.1.2.1.1.4. Cas d’ús Modificació del usuari 

 

Descripció:  Modificació de les dades del perfil propi. 

Actor:  Usuari enregistrat (iniciador). 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari accedeix a l’opció de veure les dades del seu perfil.  
2. El sistema mostra un resum de les seves dades.  
3. L’usuari selecciona l’opció d’editar perfil.  
4. El sistema mostra les dades del seu perfil en format editable.  
5. L’usuari modifica les dades que necessita i prem el botó d’actualitzar perfil.  
6. El sistema enregistra les noves dades.  

 

 Cursos alternatius 
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6. Les dades introduïdes no són correctes o falta algun camp obligatori per 
omplir. El sistema torna al punt 4, remarcant les dades incorrectes o 
mancants.  
 

Precondicions:  L’usuari esta registrat al sistema. 

Postcondicions:   S’han modificat les dades de l’usuari. 

 

4.1.2.1.1.5. Cas d’ús Bloqueig d’usuari 

 

Descripció:  Bloqueig d’un usuari (les dades són al sistema però l’usuari no es pot registrar). 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris del sistema. 

2. El sistema mostra la llista d’usuaris. 

3. L’administrador selecciona el/s usuari/s que vol bloquejar. 

  

Precondicions:  L’administrador està autenticat al sistema. L’usuari ha d’estar desbloquejat al 

sistema. 

Postcondicions:  Es bloqueja l’usuari seleccionat en el sistema. 

 

4.1.2.1.1.6. Cas d’ús Desbloqueig d’usuari 

Descripció:  Desbloqueja un usuari i confirma l’alta d’un usuari. 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris del sistema. 

2. El sistema mostra la llista d’usuaris. 

3. L’administrador selecciona el/s usuari/s que vol desbloquejar. 

Precondicions:  L’administrador està autenticat al sistema. L’usuari ha d’estar bloquejat al 

sistema. 

Postcondicions:  Es desbloqueja l’usuari seleccionat del sistema.  
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4.1.2.2. Gestió de perfils 

 

En aquest apartat es detallaran els diagrames i especificacions dels casos d’ús relacionats amb 

la gestió de perfils. 

4.1.2.2.1. Diagrama de casos d’ús 

 

 

Il·lustració 13: Gestió de perfils: Diagrama de casos d'ús 

 

4.1.2.2.2. Especificació de casos d’ús  

4.1.2.2.2.1. Cas d’ús Alta de perfil 

Descripció:   Creació d’un nou perfil d’usuari al sistema 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de crear un nou perfil. 

2. El sistema mostra el formulari de creació del perfil. 

3. L’administrador introdueix les dades necessàries. 
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4. El sistema dóna d’alta el nou perfil. 

Cursos alternatius 

4. Les dades introduïdes no són correctes. El sistema torna al punt 2 indicant 

l’error. 

Precondicions: L’administrador s’ha autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha creat un nou perfil al sistema. 

 

4.1.2.2.2.2. Cas d’ús Baixa de perfil 

Descripció:  Es dona de baixa un perfil existent al sistema. 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els perfils existents al 

sistema. 

2. El sistema mostra la llista de tots els perfils existents al sistema. 

3. L’administrador selecciona l’opció d’eliminar el perfil que vol donar de 

baixa. 

4.  El sistema mostra un missatge confirmació indicant que hi ha usuaris en 

aquest perfil. 

5. L’administrador confirma l’operació. 

6. El sistema enregistra la baixa del rol. 

 

Cursos alternatius 

4. El perfil no té cap usuari. El sistema va al punt 6 directament. 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

 

Precondicions: L’administrador s’ha autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha eliminat el perfil del sistema. Els usuaris que pertanyien a 

aquest perfil deixen d’estar assignats al perfil. 
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4.1.2.2.2.3. Cas d’ús Consulta de perfil 

 

Descripció:  Consulta les dades d’un perfil d’usuaris 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els perfils existents al 

sistema. 

2. El sistema mostra la llista de tots els perfils existents al sistema. 

3. L’administrador selecciona el perfil que vol consultar. 

4. El sistema mostra les dades del perfil. 

Precondicions: L’administrador s’ha autenticat al sistema. 

Postcondicions: L’administrador veu les característiques del perfil seleccionat. 

 

4.1.2.2.2.4. Cas d’ús Modificació de perfil 

 

Descripció:  Modificació d’un rol al sistema 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els perfils existents al 

sistema. 

2. El sistema mostra la llista de tots els perfils existents al sistema. 

3. L’administrador selecciona el perfil que vol modificar. 

4. El sistema mostra les dades del perfil. 

5. L’administrador modifica les característiques del perfil i selecciona guardar. 

6. El sistema enregistra els canvis. 

Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Precondicions: L’administrador s’ha autenticat al sistema. 
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Postcondicions: S’ha modificat el perfil seleccionat 

 

4.1.2.2.2.5. Cas d’ús Assignació de perfil a usuari 

 

Descripció:  S’assigna un usuari a un perfil. 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris existents al 

sistema. 

2. El sistema mostra la llista de tots els usuaris existents al sistema. 

3. L’administrador selecciona l’usuari al que vol assignar un perfil. 

4. El sistema mostra les dades de l’usuari amb el llistat de perfils. 

5. L’administrador afegeix un perfil i selecciona guardar. 

6. El sistema enregistra els canvis. 

 

Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Precondicions: L’administrador s’ha autenticat al sistema. 

Postcondicions: L’usuari té assignat el perfil seleccionat. 

4.1.2.2.2.6. Cas d’ús Desassignació de perfil a usuari 

 

Descripció:  Desassigna a un usuari un perfil. 

Actor:  Administrador (iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’administrador selecciona l’opció de consultar els usuaris existents al 

sistema. 

2. El sistema mostra la llista de tots els usuaris existents al sistema. 

3. L’administrador selecciona l’usuari al que vol desassignar d’un perfil. 

4. El sistema mostra les dades de l’usuari amb el llistat de perfils. 

5. L’administrador indica un perfil i selecciona guardar. 
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6. El sistema enregistra els canvis. 

 

Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Precondicions: L’administrador s’ha autenticat al sistema. 

Postcondicions: L’usuari no té assignat el perfil seleccionat. 
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4.1.2.3. Gestió de continguts 
 

Entendrem per Gestió de Continguts la gestió de tota la informació que s’introdueix al web a 

través de les categories i articles. Existiran diversos tipus d’informació que l’usuari podrà 

introduir, consultar, modificar o eliminar seguint la mateixa metodologia, com per exemple 

notícies, cursos, projectes, o activitats. Cada tipus d’informació s’introduirà d’una manera 

específica, però seguirà sempre el mateix esquema. Aprofitant aquesta característica, 

generalitzarem els casos d’ús i no entrarem al detall de cada tipus d’informació específica, és a 

dir, no mostrarem un cas d’ús diferent per a cada tipus d’informació a introduir, consultar, 

modificar o eliminar. 

4.1.2.3.1. Diagrama de casos d’ús 

 

 

Il·lustració 14: Gestió de continguts: Diagrama de casos d’ús 

 

4.1.2.3.2. Especificació de casos d’ús 

 

4.1.2.3.2.1. Cas d’ús afegir nou contingut 

Descripció:   Crea un nou article. 

Actor:  Administrador, Administrador de secció, Administrador auxiliar (tots iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari accedeix a crear article.  
2. El sistema mostra una pantalla per a introduir informació.  
3. L’usuari introdueix la informació desitjada, i la categoria on el contingut es 

guardarà i selecciona l’opció de guardar els canvis.  
4. El sistema enregistra la nova informació.  
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Cursos alternatius 

3. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

4. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Comentaris:  L’administrador de secció podrà crear articles només a les seves 

categories assignades i els articles no estaran publicats. La publicació la fa el administrador 

auxiliar. 

Precondicions:  L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions:  S’ha introduït l’article al sistema a la categoria seleccionada. 

 

4.1.2.3.2.2. Cas d’ús modificar contingut 

 

Descripció:  Edita un article. 

Actor:  Administrador, Administrador de secció, Administrador auxiliar (tots iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

 
1. L’usuari accedeix a l’article que vol modificar.  
2. El sistema mostra l’article seleccionat.  
3. L’usuari selecciona l’opció de modificar l’article.  
4. El sistema mostra el formulari de modificació d’articles.  
5. L’usuari introdueix els canvis al formulari i guarda. 
6. El sistema enregistra la modificació. 

 

Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Comentaris:  L’administrador de secció podrà crear articles només a les seves 

categories assignades. 

 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions:  S’ha modificat l’article seleccionat. 
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4.1.2.3.2.3. Cas d’ús eliminar contingut 

 

Descripció:  Dona de baixa un article existent al sistema 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari accedeix l’article que vol donar de baixa.  
2. El sistema mostra l’article seleccionat.  
3. L’usuari selecciona l’opció de modificar l’article.  
4. El sistema mostra el formulari de modificació d’articles. 
5. L’usuari modifica el camp estat a despublicat i guarda.  
6. El sistema enregistra la nova informació.  

 

Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha despublicat l’article seleccionat. 

4.1.2.3.2.4. Cas d’ús publicar contingut 

 

Descripció:  Fa un contingut visible al lloc web. 

Actor:  Administrador, Administrador auxiliar(iniciador) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari selecciona l’opció de consultar els continguts del sistema. 

2. El sistema mostra la llista de continguts. 

3. L’usuari selecciona el/s contingut/s que vol publicar. 

  

Precondicions:  L’administrador està autenticat al sistema. El contingut seleccionat no ha 

d’estar publicat al sistema. 

Postcondicions: S’ha publicat el contingut seleccionat. 

 



 

 67 

 

4.1.2.4. Gestió de fòrums 

 

Durant els següents apartats s’explicaran els diagrames i especificacions dels principals casos 

d’ús que fan referència a la gestió dels fòrums. 

4.1.2.4.1. Diagrama de casos d’ús 

 

 

Il·lustració 15: Gestió de fòrums: Diagrama de casos d’ús 

 

4.1.2.4.2. Especificació de casos d’ús 

 

4.1.2.4.2.1. Cas d’ús Alta de fòrum 

 

Descripció:  Dona d’alta un nou fòrum 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a components-> Fòrum kunena -> Gestor de Categories. 

2. El sistema mostra totes les categories del fòrum. 

3. L’usuari selecciona nova categoria. 

4. El sistema mostra el formulari per crear una nova categoria. 
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5. L’usuari introdueix les dades sol·licitades al formulari. 

6. El sistema enregistra l’alta del fòrum. 

Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha creat un nou fòrum al sistema. 

4.1.2.4.2.2. Cas d’ús Baixa de fòrum 

 

Descripció:  Dona de baixa fòrum 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a components-> Fòrum kunena -> Gestor de Categories. 

2. El sistema mostra totes les categories del fòrum. 

3. L’usuari selecciona nova categoria i selecciona l’opció despublicar. 

4. El sistema dona de baixa fòrum. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: El fòrum no es pot podrà consultar, però continuarà al sistema.. 

4.1.2.4.2.3. Cas d’ús modificació d’un fòrum 

 

Descripció:  Modificació de les característiques d’un fòrum existent. 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a components-> Fòrum kunena -> Gestor de Categories. 

2. El sistema mostra totes les categories del fòrum. 

3. L’usuari selecciona el fòrum a modificar. 

4. El sistema mostra la configuració del fòrum. 

5. L’usuari edita la informació de la configuració del fòrum i guarda. 

6. El sistema modifica les característiques del fòrum. 

Cursos alternatius 
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5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha modificat les dades de configuració del fòrum seleccionat. 

4.1.2.4.2.4. Cas d’ús Afegir un tema al fòrum 

 

Descripció:  Crea un nou tema a un fòrum. 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar, Administrador de secció. Soci, Usuari enregistrat 

(iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a un fòrum 

2. El sistema mostra tots les temes del fòrum. 

3. L’usuari selecciona nou tema. 

4. El sistema mostra un formulari per crear el tema amb el primer missatge. 

5. L’usuari introdueix la informació del formulari i guarda. 

6. El sistema crea el nou tema. 

Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha creat un tema al fòrum escollit. 

4.1.2.4.2.5. Cas d’ús Eliminar un tema al fòrum 

 

Descripció: Elimina un tema a un fòrum. 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a un fòrum 

2. El sistema mostra tots les temes del fòrum. 

3. L’usuari selecciona un tema i escull eliminar tema. 

4. El sistema elimina el tema. 
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Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: El tema només serà visible per l’ administrador i l’administrador auxiliar i 

sense cap nova entrada serà eliminat del sistema en trenta dies. 

4.1.2.4.2.6. Cas d’ús Afegir una entrada a un tema del fòrum 

 

Descripció:  Afegeix una entrada a un tema. 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar, Administrador de secció. Soci, Usuari enregistrat 

(iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a un fòrum 

2. El sistema mostra tots les temes del fòrum. 

3. L’usuari selecciona un tema. 

4. El sistema mostra totes les entrades del tema. 

5. L’usuari selecciona respon. 

6. El sistema mostra un formulari per crear una nova entrada al tema 

seleccionat. 

7. L’usuari introdueix la informació del formulari i guarda. 

8. El sistema crea la nova entrada del tema. 

Cursos alternatius 

6. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha creat una entrada al tema seleccionat. 

4.1.2.4.2.7. Cas d’ús eliminar una entrada d‘un tema del fòrum 

 

Descripció:  Elimina una entrada a un tema. 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

9. L’usuari entra a un fòrum 

10. El sistema mostra tots les temes del fòrum. 

11. L’usuari selecciona un tema. 

12. El sistema mostra totes les entrades del tema. 

13. L’usuari selecciona una entrada i escull eliminar. 
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14. El sistema elimina l’entrada del tema. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha creat una entrada al tema seleccionat.  
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4.1.2.5. Gestió de blogs 

 

Durant els següents apartats s’explicaran els diagrames i especificacions dels principals casos 

d’ús que fan referència a la gestió dels blogs. El blogs no es poden englobar al gestor de 

continguts ja que la seva gestió es fa amb un component i no mitjançant els articles. 

4.1.2.5.1. Diagrama de casos d’ús 

 

 

Il·lustració 16: Gestió de blogs: Diagrama de casos d’ús 

 

4.1.2.5.2. Especificació de casos d’ús 

 

4.1.2.5.2.1. Cas d’ús Alta de blog 

 

Descripció:  Dona d’alta un nou blog 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a components-> Zoo  

2. El sistema mostra totes els blogs. 

3. L’usuari selecciona nou blog. 

4. El sistema mostra el formulari per crear un nou blog. 

5. L’usuari introdueix les dades sol·licitades al formulari. 

6. El sistema enregistra l’alta del blog. 
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Cursos alternatius 

5. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

6. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’ha creat un nou blog al sistema. 

 

4.1.2.5.2.2. Cas d’ús modificació de blog 

 

Descripció:  Dona d’alta un nou blog 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a components-> Zoo  

2. El sistema mostra totes els blogs. 

3. L’usuari selecciona un blog. 

4. El sistema mostra els ítems del blog. 

5. L’usuari selecciona configuració. 

6. El sistema mostra un formulari amb les opcions de configuració del blog. 

7. L’usuari introdueix les dades del formulari. 

8. El sistema enregistra els canvis del blog. 

 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: S’han modificat les característiques d’un blog al sistema. 
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4.1.2.5.2.3. Cas d’ús afegir entrada de blog 

 

Descripció:  Dona d’alta un entrada al blog 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a components-> Zoo  

2. El sistema mostra totes els blogs. 

3. L’usuari selecciona el blog desitjat. 

4. El sistema mostra les entrades del blog desitjat. 

5. L’usuari selecciona nou item. 

6. El sistema mostra un formulari per crear una entrada al blog. 

7. L’usuari introdueix les dades sol·licitades al formulari. 

8. El sistema enregistra l’alta del blog. 

Cursos alternatius 

7. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

8. Les dades introduïdes no son correctes. El sistema torna al punt 4. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: El sistema ha creat una nova entrada al blog seleccionat. 

 

4.1.2.5.2.4. Cas d’ús eliminar una entrada de blog 

 

Descripció:  Bloqueja una entrada d’un blog 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar (iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a components-> Zoo.  

2. El sistema mostra totes els blogs. 

3. L’usuari selecciona el blog desitjat. 

4. El sistema mostra les entrades del blog desitjat. 

5. L’usuari selecciona una entrada i selecciona atura la publicació. 

6. El sistema bloqueja la entrada del blog seleccionat. 
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Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: El sistema ha bloquejat la entrada seleccionada. 

 

4.1.2.5.2.5. Cas d’ús comentar una entrada de blog 

 

Descripció:  Comenta una entrada d’un blog 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar, Administrador de secció. Soci, Usuari enregistrat 

(iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a un blog.  

2. El sistema mostra les entrades del blog. 

3. L’usuari selecciona el blog desitjat. 

4. El sistema mostra les entrades del blog desitjat. 

5. L’usuari selecciona deixi un comentari. 

6. El sistema mostra un formulari de comentari. 

7. L’usuari omple el comentari i l’envia. 

8. El sistema enregistra el comentari. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. 

Postcondicions: El sistema guarda el comentari enviat per l’usuari. 
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4.1.2.6. Gestió de wiki 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, la nova pàgina web tindrà una secció, anomenada Recursos de la 

Societat, la qual consistirà en una wiki on tots els usuaris (prèviament autenticats) podran 

afegir informació sobre les disciplines que estudia la Societat. Es realitzarà mitjançant una wiki. 

4.1.2.6.1. Diagrama de casos d’ús 

 

 

Il·lustració 17: Gestió de la wiki: Diagrama de casos d’ús 

 

4.1.2.6.2. Especificació de casos d’ús 

 

4.1.2.6.2.1. Cas d’ús Afegir una pàgina a la wiki 

 

Descripció:  Crea una nova pàgina a la wiki. 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar, Administrador de secció. Soci, Usuari enregistrat 

(iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

1. L’usuari entra a la wiki.  

2. El sistema mostra a pàgina principal de la wiki. 
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3. L’usuari selecciona modificar la pàgina i afegeix un link amb un títol i 

guarda. 

4. El sistema crea una nova pàgina buida. 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. El títol del no link no existeix al sistema. 

Postcondicions: El sistema guarda la nova pàgina de la wiki. 

 

4.1.2.6.2.2. Cas d’ús Modificar una pàgina a la wiki 

 

Descripció:  Modifica la pàgina seleccionada. 

Actor:  Administrador, Administrador Auxiliar, Administrador de secció. Soci, Usuari enregistrat 

(iniciadors) 

Curs d’esdeveniments:  

 Curs general 

5. L’usuari entra a la wiki.  

6. El sistema mostra a pàgina principal de la wiki. 

7. L’usuari accedeix a la pàgina que vol modificar. 

8. El sistema mostra la pàgina seleccionada. 

9. L’usuari escull editar la pàgina seleccionada. 

10. El sistema mostra la pàgina en format edició. 

11. L’usuari fa la edició de les dades i guarda. 

12. El sistema guarda els canvis fets a la pàgina seleccionada. 

Cursos alternatius 

11. L’administrador cancel·la l’operació. El sistema torna al punt 2. 

 

Precondicions: L’usuari esta autenticat al sistema. El títol del no link no existeix al sistema. 

Postcondicions: El sistema guarda la nova pàgina de la wiki. 
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4.1.2.7. Altres casos d’ús 

4.1.2.7.1. Diagrama de casos d’ús 

 

Il·lustració 18: Altres casos d’ús: Diagrama de casos d’ús 

4.1.2.7.2. Especificació de casos d’ús 

4.1.2.7.2.1. Cas d’ús Autenticació del sistema 

 

Descripció: Autenticació d’un usuari al sistema.  

Actor: Visitant (iniciador)  

Curs d’esdeveniments : 

Curs general 

 

1. L’usuari selecciona l’opció d’entrar al sistema.  

2. El sistema mostra formulari d’autenticació.  

3. L’usuari introdueix usuari i contrasenya.  

4. El sistema comprova les dades i l’usuari queda autenticat al sistema.  

 

Cursos alternatius  

 

4. El nom d’usuari no existeix. El sistema torna al punt 2 informant a l’usuari 

que s’ha introduït un nom d’usuari o contrasenya incorrecte.  

 

Precondicions: L’usuari no està autenticat al sistema.  
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Postcondicions: L’usuari s’ha autenticat al sistema. 

4.1.2.7.2.2. Cas d’ús Desconnexió del sistema 

 

Descripció: L’usuari es desconnecta del sistema.  

Actor: Administrador, Administrador auxiliar, Administrador de secció, Soci, Usuari enregistrat  

Curs d’esdeveniments : 

Curs general 

 

1. L’usuari selecciona l’opció de desconnectar-se del sistema.  

 

2.  El sistema desconnecta l’usuari i mostra la pàgina principal.  

 

Precondicions: L’usuari està autenticat al sistema.  

 

Postcondicions: L’usuari no està autenticat al sistema.  

4.1.2.7.2.3. Cas d’ús Canviar idioma 

 

Descripció: Canviar l’idioma de l’aplicació.  

Actor: Administrador, Administrador auxiliar, Administrador de secció, Soci, Usuari 

enregistrat ,Visitant  

Curs d’esdeveniments : 

Curs general 

 

1. L’usuari selecciona un idioma del llistat d’idiomes disponibles.  

 

2.  L’aplicació mostra la informació en l’ idioma seleccionat.  

 

Precondicions: -.  

 

Postcondicions: Es mostra el lloc a l’idioma seleccionat.   
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4.1. Model conceptual 
 

En aquest apartat mostrarem dos models conceptuals. El primer descriu els conceptes i 

apartats principals de les diverses zones del nostre lloc web i el segon es una aproximació del 

model conceptual de Joomla que mostrarà a quines classes pertanyen  les classes del primer 

model. 

Com es pot observar a la il·lustració 19, la gran majoria de classes estan relacionades amb 

disciplines, tant els cursos com els projectes i el fòrum. També es podria haver fet la distinció 

entre activitats i relacionar-les amb les disciplines però es va considerar que no era necessari 

doncs la informació de cada una de ells coincidia en gran mesura. També podem observar una 

gran quantitat de relacions a la pàgina principal, per exemple, es pot accedir als projectes per 

la pàgina principal, es va decidir que la navegabilitat havia de ser ràpida i senzilla, per aquest 

motiu es pot accedir a tots els projectes o dintre d’una disciplina als projectes d’aquesta.   

 

Il·lustració 19: Model Conceptual 

El segon diagrama (Il·lustració 20), consisteix en una aproximació del model conceptual de 

Joomla (degut a que no pot ser trobat) on he afegit les zones del projecte com a especialització 

de les classes a les que pertanyen a Joomla. Com es pot observar al segon diagrama, gran part 

de les zones del nostre lloc son articles. Només el blog de noticies i activitats i els fòrums 

formen part dels components externs. La Wiki no es pot afegir ja que no pertany a joomla 

pròpiament.  
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Il·lustració 20: Model conceptual de Joomla 

 

Per acabar aquest apartat correctament cal mostrar com encaixen els conceptes del nostre  

model conceptual amb el models conceptual de Joomla: 

 Disciplines: Totes i cadascuna de les disciplines corresponen en el model conceptual 

de Joomla amb un article. 

 Cursos i projectes: Tant els cursos com els projectes estan compostos per articles. Un 

article públic on hi és la seva explicació i un article privat un hi és tota la zona privada. 

També tenen un fòrum propi i per aquest motiu també formen part del component 

fòrum. 

 Publicacions: cadascuna d’aquestes publicacions són un conjunt d’articles, on es 

mostren el títol del capítols i autors de les diferents publicacions i també els pdfs de 

les distintes publicacions incrustat a l’article. 

 Activitats: Cada activitat es un article que té un link a un formulari de pre-inscripció. El 

formulari de preinscripció forma part dels components. Per acabar activitats té el blog 

d’activitats que al model conceptual esta amb el nom de blog i de la mateixa manera 

que ha projectes i cursos, activitats té un altre fòrum. En resum, a Joomla tindrem 

articles com activitats components com a formularis, un blog i un fòrum. 

  Notes de premsa: cada nota de premsa es un article amb un enllaç extern. 

 Blog: Com el nom indica al model conceptual de Joomla, serà un component de tipus 

blog. 

 Fòrum:  Aquest element també es idèntic a tots dos models pel que serà un 

component de tipus fòrum. 

 Wiki: Com vam dir anteriorment la wiki es externa de Joomla però te un plugin per 

connectar Joomla amb la Wiki pel que tenim un element plugin associat a aquest 

concepte.  
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4.2. Model de comportament 
 

El model conceptual que es fa servir en aquest projecte és el propi que proporciona Joomla, 

fent servir les seves funcionalitats i eines.  

 

Com que descriure aquestes funcionalitats i eines amb prou detall i precisió seria difícil de fer, i 

tenint també en compte la mida de la memòria, s’ha preferit obviar els seus diagrames de 

seqüència i contractes de les operacions. 
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5. Disseny 
 

En aquest apartat s’explicaran quines han estat les principals decisions preses respecte el 

disseny de l’aplicació, i quins punts s’havien de tenir en especial consideració. 

5.1. Software 
 

Hem de tenir en compte quin software necessitem que estigui instal·lat en aquest servidor per 
a fer funcionar Joomla correctament.  
Joomla necessita per funcionar 2 coses bàsiques: un servidor web amb capacitat d’interpretar 
PHP i una base de dades Mysql.  
Si volem instal·lar Joomla 1.7., necessitarem com a mínim el següent software (Aquestes dades 
provenen de la pàgina oficial de Joomla):  
 
Servidor Apache 2.X o superior o IIS 7.  
 
PHP 5.2.4 o superior es recomana PHP 5.3 o superior.  
 
Base de dades MySQL 5.0.4 o superior.  
 
A l’allotjament facilitat per la Societat per a fer la implementació del nou lloc, disposem de 
servidor Apache 2.2.2, amb PHP 5.2.17 i base de dades MySQL 5.1.63. 
 
Per tant, un cop analitzat el software necessari al servidor podem concloure que, a priori, amb 

l’allotjament facilitat per la Societat no hem de tenir cap problema per a la instal·lació del nou 

lloc fent servir Joomla tot i que seria aconsellable actualitzar la versió de PHP. 

5.2. Arquitectura de la aplicació 
 

Joomla segueix el model vista controlador. La seva estructura/arquitectura esta separada en 3 

capes: 

 Model: la capa de model conté tot el codi relacionat amb l’accés a les dades. Es un codi 

el més genèric possible i es pot reutilitzar en altres situacions i projectes. Aquesta capa 

mai inclourà lògica, només consultes a la base de dades i validacions d’entrada de 

dades. Aquesta capa fa servir les tecnologies Mysql i XML. 

 Controlador: la capa controlador es el punt d’entrada de l’aplicació, escolta totes les 

peticions, executa la lògica de la aplicació, i mostra la vista apropiada per cada cas. 

Aquesta capa fa servir les tecnologies PHP o Hypertext Pre Processor. 

 Vista: la capa de vista conté el codi que representarà el que veurem per pantalla, en 

aquest cas codi HTML. Les tecnologies que fa servir són XHTML, CSS, Ajax, Javascript. 
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Il·lustració 210: Model vista controlador 

El flux que segueix el patró model vista controlador estàndard es el següent: 

1. L’usuari interactua amb la interfície d’usuari d’alguna forma (per exemple prem un 

botó, enllaç, etc.) 

2. El controlador rep (per part dels objectes de la interfície(vista)) la notificació de la 

acció sol·licitada pel usuari. El controlador gestiona l’event que arriba, freqüentment a 

través d’un gestor d’events. 

3. El controlador accedeix al model, l’actualitza, possiblement modificant-lo de forma 

adequada a l’acció sol·licitada per l’usuari (per exemple a un comerç virtual, el 

controlador actualitza el carro de la compra del usuari).  

4. El controlador delega als objectes de la vista la tasca de desplegar la interfície d’usuari. 

La vista obté les dades del model per a generar la interfície apropiada per l’usuari on 

es reflexen  els canvis del model (per exemple produeix un llistat del contingut del 

carro de la compra). El model no ha de tenir coneixement directe sobre la vista. En 

general el controlador no passa objectes del model a la vista tot i que pot donar una 

ordre a la vista perquè s’actualitzi.  

5. La interfície d’usuari espera noves interaccions del usuari tornant a començar el cicle. 
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5.3. Estructura de Joomla 
 

A l’apartat d’especificació ja es va observar la distribució del elements de la pàgina que volem 

crear. En aquest apartat es podrà observar més profundament l’interior del lloc de Joomla a 

nivell de base de dades. 

Es important entendre el que Joomla està tractant de fer abans de parlar de la seva estructura. 

Les parts de Joomla són les mateixes parts de qualsevol lloc web (el contingut, la navegació, la 

funcionalitat, el color / disseny de l'esquema), però la nomenclatura és diferent de la mateixa 

manera que algunes de les opcions en cada secció. A més, Joomla li dóna la capacitat per 

establir els paràmetres globals per al contingut. 

 

Il·lustració 22: Arquitectura de Joomla 

La capa d’extensió consisteix en les extensions de Joomla i les seves aplicacions. 

La capa d’aplicació es una extensió de la classe JApplication. Hi ha tres aplicacions incloses a la 

distribució de Joomla: 

 JInstallation que es responsable de la instal·lació de Joomla a un servidor web i 

s’esborra després de que acabi la instal·lació. 

 JAdministrator que es el responsable del back-end de l’administració. 

 Jsite que es el responsable del front-end del lloc web. 

Per últim la tercera capa esta composta pels plugins o connectors dels quals parlarem més 

endavant, però bàsicament amplien les funcionalitats del framework, i del framework de 

Joomla que esta basat en un modern disseny orientat en objectes que fa que  sigui fàcil de 

mantenir i ampliar. El framework esta agrupat en una sèrie de paquets que contenen classes 

com JAplication per exemple. 

5.3.1. Configuració global 

 

Com es pot esperar, els valors de configuració globals impliquen canvis en tot el lloc web des 

del contingut de la base de dades. 
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Per què això és útil: La configuració global estableix el valor predeterminat per a la majoria 

dels continguts i funcions. Sempre es pot canviar els valors però és bo tenir un enfocament 

consistent. 

Per exemple: 

 Si té login el front-end o no? 

 Té el contingut l’opció d'oferir les utilitats d’imprimir-lo o d’enviar-lo a un amic? És el 

botó d'una icona o text? 

 Quins són les metadades globals per la web? 

 

5.3.2. Contingut 

 

A Joomla, tot el contingut és manejat per una base de dades MySQL i està dividit en categories 

i elements de contingut. L'important a recordar aquí és que les categories i elements de 

contingut no tenen gairebé res a veure amb la navegació del lloc. Ells són només trossos de 

contingut en una base de dades que es pot fer referència a l'hora de desenvolupar els menús. 

 

L’administrador del lloc pot deixar a qualsevol persona afegir els elements de contingut, però 

de cara a les categories necessita una persona amb la visió de tot el lloc web. 

 

La utilitat del contingut es evident degut a que és el principal element diferenciador d’un lloc 

web amb un altre. Tenir molta gent afegint contingut al lloc sense haver de lidiar amb els 

formats, tipus de lletra, colors, etc  és una de les raons per les que probablement la majoria de 

gent escull l’opció del CMS basat en el disseny. 

 

Les categories tenen una descripció i una categoria pare. També es pot afegir una imatge a la 

categoria. 

Els elements de contingut també anomenats articles són el lloc on s’afegeix el contingut. Tot el 

contingut té una categoria. Algunes opcions que cal escollir als elements de contingut: 

 

 Quin és el títol de la teva entrada? 

 Quin és el text d'introducció i el quin és el text principal ("llegir més")? Aquest últim és 

opcional. 

  Si l'article està "publicat" o simplement emmagatzemat a la base de dades per a més 

endavant. 

  Quan l'article es publica i quan és treu. 

  Qui és l'autor de l'article. 

  Es un article destacat? 
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  Quines imatges s'apliquen a aquesta pàgina? Hi ha una llegenda? El text alternatiu 

(per a lectors de pantalla)? 

 ¿El tema mostra la categoria a què pertany? 

 ¿Aquesta pàgina conté opcions de configuració úniques o simplement les globals? 

  Què metadades es vol aplicar a la pàgina? 

 Aquest tema té un enllaç del menú? On? 

5.3.3. Navegació 

 

La navegació en Joomla es gestiona a través de mòduls. El mòdul més popular és el menú (que 

en realitat no és res més que una barra de navegació). Els menús semblen bastant simples al 

principi, però en realitat tenen molt a dir en la forma en que el seu contingut es mostra. 

La gent que ha de tocar la navegació hauria de ser l’arquitecte web, i potser algun dissenyador. 

Per aquest motiu es molt important que la navegació del projecte sigui completa. 

Mentre s’afegeixi contingut al lloc web serà necessària la navegació per accedir a aquest nou 

contingut. 

En essència, un mòdul és un bloc de contingut que es pot moure al voltant de la pàgina web i 

s'aplica a diferents pàgines. Hi ha un mòdul que mostra imatges a l'atzar, un mòdul que 

permet a les persones fer login, un mòdul que mostra els elements de contingut més populars 

en el lloc, o més recent, o articles relacionats (sobre la base de metadades). 

 

Un menú és un tipus de mòdul que fa la navegació. En un menú, s'estableixen les etiquetes per 

a la seva navegació i en la qual cada etiqueta porta a l'usuari a un contingut quan es fa clic. El 

menú pot ser vertical o horitzontal. 

 

També hi ha una àmplia gamma de mòduls creats per Joomla per diversos desenvolupadors. 

Per a un menú, és necessari establir una sèrie de coses: 

 Quines són les etiquetes per al menú i quin és el seu ordre? 

 En què contingut o categoria es vincula l'element de menú? 

 L'element de menú mostra el contingut com una llista, una taula o un bloc? 

 Si es tracta d'un bloc, el nombre de columnes de continguts? De quina mida? 

 L'element de menú mostra una imatge? 

 Si hi ha una llista, és que es pot buscar?  

 On es mostra el menú (dalt, baix, esquerra, dreta) i a quines pàgines ho demostra? 

5.3.4. Template (o plantilla) 

 

La plantilla és probablement la part més dura de la pàgina web, ja que requereix una mica de 

codi. Afortunadament, es poden utilitzar productes com el Dreamweaver per crear la plantilla i 
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després posar els trossos de codi PHP (com "carregar el contingut de la pàgina principal aquí", 

per exemple) després. 

D’això normalment s’encarrega l'equip de disseny web amb l'ajuda d'un codificador. 

L’aparença del lloc establirà l'experiència per a l'usuari. La gestió de plantilles és genial per 

anar de plantilla a plantilla només per mostrar com es pot canviar dràsticament el lloc sense 

haver de canviar el contingut. 

El funcionament de les plantilles consisteix en una sèrie d’arxius. L’arxiu CSS s'encarrega de 
tots els colors, alineacions, i les fonts. L’arxiu HTML estableix on va el contingut va per defecte. 
Dins d'aquest arxiu html hi ha una sèrie d'scripts que, bàsicament, carreguen continguts com 
imatges, menús  i similars. La plantilla decidirà coses com: 

 

 De quin color és el text? Quina font? Quina mida? 

 Quin és el color de fons predominant? Utilitza una imatge? Quina? 

 A on van els menús per defecte? Quins colors utilitzen? ¿La seva configuració 

canvia un cop que es visiten o quan algú posa el punter del ratolí sobre ells? 

 En què es diferencien dels enllaços del text normal? 

 Etc… 

 

5.3.5. Funcionalitats 

 

Joomla ajuda a afegir algunes capacitats funcionals a través de "Mambots" i "Components". És 

molt difícil diferenciar entre aquests dos punts si no es per la classe de funcionalitats que 

ofereixen. En essència, tots dos ofereixen el tipus de meravelles que  una mica de codi pot 

oferir. 

 

L’addició d'un component o Mambot que està prefabricat és bastant fàcil per a un arquitecte, 

tot i que s'ha de considerar a llarg termini el suport per al producte. 

 

Alguns exemples son: 

 

 Hi ha una varietat de Mambots de cerca que buscarà categories específiques. 

 Hi ha un “email Cloaker” que ajuda a prevenir el spam basat en pàgina web. 

 L’enviament massiu de correu està disponible a través d'un component. 

 Hi ha avançats editors WYSIWYG disponibles com components per a Joomla. 

 Els RSS estan disponibles com a components (també hi ha un mòdul d'alimentació de 

RSS). 

 Hi ha mecanismes de votació (enquestes).  

 Hi ha mecanismes de comunicació amb elements externs de Joomla com Gmail, Media 

wiki, etc... 

 



 

 89 

5.3.6. Gestió d’usuaris 

 

Hem parlat de configuració, mòduls, templates i components. Per acabar i de definir la 

estructura de Joomla cal parlar de com s’han de gestionar els usuaris. A partir de Joomla 1.6 la 

manera de gestionar els usuaris va canviar radicalment degut a l’ACL.  

ACL en Joomla 1.6 + no és necessàriament jeràrquica. Pots crear grups amb els permisos que 

vulguis. Aquests permisos s'hereten dels pares en el cas de grups, però no s'hereten en el cas 

dels nivells d'accés. Com a mínim, tots els grups d'usuaris són fills del grup Públic (Usuari no 

registrat en el nostre cas). 

Hi ha quatre aspectes en el sistema d'ACL en Joomla 1.6 +. Aquests inclouen l'usuari, el grup, 

els permisos bàsics, i els nivells d'accés. Es poden observar representats en el següent 

diagrama per descriure la seva relació. 

 

Il·lustració 23: Diagrama d’ACL 

 

Usuari 

Aquesta és la més fàcil d'entendre – es qualsevol persona visitant el lloc web. Un usuari no ha 

de tenir un compte per ser considerat com un usuari del lloc web. Aquest usuari segueix sent 

considerat com un usuari públic. Els usuaris individuals poden ser assignats a un o diversos 

grups. No es pot assignar permisos bàsics directament als usuaris, aquests s'assignen al grup. 

 
Permisos bàsics 
 

Els permisos bàsics s'assignen al grup, no a usuaris individuals. (Si voleu permisos específics per 

a un sol usuari, hauries de crear un grup per a aquest usuari únic). 
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Permisos bàsics inclouen: 

 Súper Administrador: privilegis d'administrador (root), com canvis de configuració 

global. Es sobreescriuen les altres configuracions de ACL, donant a aquest grup 

d'usuaris accés total a tots els sistemes de Joomla. 

 Accés al component: la capacitat per arribar a les àrees específiques en el back-end 

(menús, gestor d'articles, gestor dels mitjans, components, etc). 

 Crear: capacitat de crear contingut nou. 

 Eliminar: capacitat d'eliminar el contingut (a la paperera). 

 Edita: la capacitat per editar el contingut existent, no necessàriament propi. 

 Edita estat: capacitat de canviar d'estat entre publicat, no publicat, eliminat, arxivat. 

 Edita propi: capacitat d'editar el seu propi contingut (però no el contingut dels altres). 

 

Els permisos bàsics s'estableixen en la configuració global, en Lloc - Configuració Global, fent 

clic a la pestanya Permisos. També es poden afegir permisos a nivell de categoria i a nivell 

d’article (dins de l’article/categoria desitjat). 

Entenent els permisos bàsics a la Configuració Global 

 

Il·lustració 23: Permisos de la configuració global 

A l'administrador de grup que es mostra a dalt, i en tots els altres grups, excepte per Públic, 

cada un dels menús desplegables que es mostren aquí té tres opcions: Permès, Denegat i 

Heretat. El grup Públic és el pare de tots els grups per sota. Els menús desplegables del grup 

Públic tenen tres valors, que inclouen Permès, Denegat, i No assignat. 

 Permès significa que alguna cosa està explícitament permès o autoritzat per a un grup 

específic. 

 Denegat significa que alguna cosa està explícitament denegat o no permès per a un 

grup específic. 
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  Heretat significa que alguna cosa es deriva d'un grup principal. Heretat no està 

disponible com una opció per al grup Públic. 

  Sense assignar significa que el permís encara no s'ha configurat. Sense assignar només 

està disponible per al grup Públic i només en la configuració global. 

Una explicació completa dels permisos de cada grup d'usuaris s'explica a continuació. 

 

Nota especial sobre els permisos bàsics assignats a la configuració global 

 

Quan els permisos bàsics s'estableixen en el nivell de configuració global, es porten a través de 

tot el lloc i a través de totes les àrees del lloc.  

Per exemple, un autor té el permís Crear assignat globalment. Aquest autor pot crear un article 

en qualsevol categoria al lloc web. El permís Crear també significa que podria crear un enllaç 

web nou des del front-end de la pàgina web, si el component d'enllaços web està en ús. 

No s’ha de establir el permís Crear en la configuració global si es vol que un grup d'usuaris 

pugui crear articles i categories. També es pot assignar aquest permís dins de les opcions a 

l'Administrador d'articles. 

 

Grup d'usuari 

Un grup d'usuari (també anomenat grups) és un conjunt d'usuaris que comparteixen els 

mateixos permisos. Usant els grups de Joomla 1.5 com a exemple, el grup Publisher té drets 

per entrar en el front-end del lloc web, crear nous articles, editar articles i publicar o 

despublicar articles. Qualsevol usuari inclòs en grup Publisher tenen els mateixos permisos per 

realitzar aquestes accions. 

A diferència de Joomla 1.5, un usuari pot ser assignat a múltiples grups. Un usuari pot formar 

part del grup Publisher i també pot estar inclòs en el grup d'administradors per exemple. 

És possible crear els teus propis grups i assignar-los els permisos que necessitis. Els permisos 

bàsics entre grups es poden heretar. 

Un grup podria ser creat per dues raons diferents. Una seria per veure el contingut del front-

end del lloc web. L'altra seria per especificar quin tipus de contingut pot ser creat, editat, 

eliminat, publicat o despublicat, o gestionat per aquest grup. 

Un usuari que visita el lloc web és considerat un membre del grup públic. 

El grup Públic no hauria de ser esborrat, però la resta de grups si poden ser-ho. (No obstant 

això, es recomanable mantenir-los, perquè donen un bon model per estudiar com funciona 

l'herència de permisos). 

Ja s’han vist a punts anteriors tant els grups per defecte com els grups que s’han definit pel 

que no es parlarà més del tema. 
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Nivell d'accés 
 

El nivell d'accés es refereix a qui pot veure què conté el front-end del lloc web. Bàsicament, 

això implica permisos de lectura al front-end del lloc. 

 

Històricament hi ha hagut tres nivells d'accés: públic (qualsevol pot veure), registrat (Cal 

accedir per veure el contingut) o especial (cal registrar-se com autor o un grup de major nivell 

per veure el contingut). 

 

Aquests nivells d'accés estan encara presents en Joomla 1.6 + com els nivells predeterminats, 

però també pots crear els teus propis nivells d'accés. 

 

Els nivells d'accés no hereten els seus permisos. Si un article es fa visible pels editors només 

mitjançant un nivell d'accés personalitzat, ni tan sols el super administrador pot veure l'article. 

S’han d’assignar els super usuaris perquè també siguin part del grup editors per veure aquest 

article en el front-end del lloc web, o s’ha d’assignar a super administradors i editors al mateix 

nivell d'accés per veure el contingut. (En qualsevol cas, el super usuari pot seguir modificant 

l'article en el back-end.) 

5.3.7. Taules a la base de dades 

 

A aquest apartat mostrarem que contenen les taules més importants de la nostra página de 

Joomla sense entrar en massa detall.  

5.3.7.1. Taules d’usuari 

 

Les taules principals  encarregades de la gestió d’usuaris són: 

Ehioz_users: Es la taula on tenim les dades principals de l’usuari, el nom, nom d’usuari email 

password, etc.  

Ehioz_user_profiles: Es la taula on es guarden les dades estadístiques que obtenim del 

formulari d’alta d’usuari. En un futur es faran servir per fer estudis estadístics de la pàgina. 

Ehioz_usergroups: A aquesta taula podem trobar els grups d’usuari. 

Ehioz_viewlevel: A aquesta taula podem trobar els nivells d’accés dels usuaris. 

Ehioz_session: A aquesta taula podem trobar les sessions que han esta obertes a la web amb el 

identificador i el nom d’usuari. 
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5.3.7.2. Taules del gestor de continguts 

 

De cara a la gestió de continguts es fan servir les següents taules: 

Ehioz_content: A aquesta taula estan els continguts dels articles que componen el contingut de 

la pàgina, com vam poder observar al model conceptual es tracta de disciplines, cursos, 

projectes, publicacions, activitats i notes de premsa entre d’altres. 

Ehioz_content_front_page:  Aquesta taula s’encarrega d’ordenar el contingut de la pàgina 

principal. 

Ehioz_categories: Conté totes les categories amb les que es classifiquen els diversos continguts. 

 

5.3.7.3. Taules de menús 

 

Els menús son un tipus de mòdul que facilita la navegabilitat per el lloc web.  

Ehioz_menu_type: Conté el nom i el tipus de menú. 

Ehioz_menu: Conté els diversos apartats del menú. 

 

5.3.7.4. Taules de Components mòduls i plugins 

 

5.3.7.4.1. Akeeba back-up 

 

Akeeba back up es la millor solució que dona Joomla a l’hora de realitzar back-ups. Fins i tot té 

l’opció d’automatitzar-ho però degut a que tenim un espai limitat al nostre servidor, hem 

decidit no programar-lo d’aquesta manera. 

Ehioz_ak_profile: es poden trobar les diferents configuracions de backup disponibles. 

Ehioz_ak_stat: es troben les dades de tots els back-up que s’han fet. 

5.3.7.4.2. Formularis Chronoforms 

 

A la web es fa servir Chronoforms per fer els formularis de preinscripció de cursos i activitats  i 

d’alta de soci. 

Ehioz_chronoforms: conté tots els formularis que s’han creat a chronoforms. 

Ehioz_chronoforms_actions: conté tots els events que realitzen els formularis de chronoforms. 

Ehioz_chronoforms_data_: Conté les dades d’una base de dades creada per un formulari. 
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5.3.7.4.3. Jevents 

 

Jevents es el mòdul que es fa servir per el calendari de la pàgina principal. Jevents té altres 

funcionalitats però només parlarem de les taules mes important de cara al calendari. 

Ehioz_jevents_categories: conté les categories dels events que es mostraran al calendari, cada 

categoria es pot configurar amb un color diferent de tal manera que els events siguin fàcilment 

diferenciables. 

Ehioz_jevents_vevent: conté les dades de configuració de cada event. 

Ehioz_jevents_vevdetails: conté la informació del event tant resumida (es mostra al passar pel 

calendari) com tota la informació del event (clicant el dia de l’event). 

 

5.3.7.4.4. Fòrums Kunena 

 

Kunena es el millor sense gestor de fòrums que te Joomla a l’actualitat.  

Ehioz_kunena_categories: Conté els diversos fòrums de la pàgina. 

Ehioz_kunena_messages: Conté el títol dels diversos temes i qui els ha creat 

Ehioz_kunena_messages_text: Conté els textos de tots els temes. 

N’hi ha moltes altres taules referents als grups, a la configuració, moderació... 

 

5.3.8. Plugins i components addicionals 

 

Una última cosa que ens queda per veure son les extensions que s’han afegit a la pàgina de 

Joomla per poder oferir el serveis necessaris. Per més informació sobre aquest plugin, llegeix el 

manual. 

5.3.8.1. Plugins 

5.3.8.1.1. Enbed pdf’s 

 

Aquest  plugin serveix per afegir a un article un pdf incrustat. 

5.3.8.1.2. Editor –JCE 

 

Aquest plugin afegeix un nou editor d’articles amb més opcions que l’editor de Joomla 

predeterminat (TinyMCE). 
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5.3.8.1.3. User – MediaWiki Login 

 

Mediawiki login serveix per connectar una MediaWiki amb els usuaris de Joomla.  

5.3.8.1.4.  User- MailIPAddress 

 

MailIPAddress envia un Mail a l’administrador de la pàgina quan un usuari realitza una petició 

d’alta d’usuari. A Joomla 1.7 no s’envia cap Mail quan un usuari realitza aquesta petició pel 

que es molt útil per poder confirmar l’usuari ràpidament. 

 

5.3.8.2. Components 

5.3.8.2.1. Akeeba backup 

 

Serveix per realitzar copies de seguretat i restaurar el sistema de Joomla. 

5.3.8.2.2. Chronoforms 

 

Chronoforms es un generador de formularis que permet realitzar múltiples opcions i permet 

una gran quantitat d’opcions tant per crear com per mostrar dades. 

5.3.8.2.3. Fòrum Kunena 

 

Kunena es una extensió de fòrum per a Joomla. 

5.3.8.2.4. Jevents 

 

Es tracta d’un calendari d’esdeveniments molt conegut per Joomla.  
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5.4. Disseny gràfic 
 

Com ja vam dir a la introducció,  Joomla te un sistema gestor de plantilles que facilita molt la 

personalització del nostre lloc web.  El template conté les posicions on es podran afegir els 

diferents mòduls del sistema i també el css per canviar l’estil de la pàgina. 

En el nostre cas vam decidir conservar un template inicial s’ha intentat seguir el principi de 

senzillesa i de reusabilitat, no intentant dissenyar de nou coses que ja estiguessin dissenyades 

o que no aportessin cap canvi significatiu respecte d’elements ja dissenyats. Joomla ja està 

dissenyat de manera que, de cara al disseny gràfic, ofereix moltíssimes possibilitats combinant 

elements que incorpora amb la gestió de plantilles. Per a personalitzar el lloc podem comptar 

amb dues eines, per així dir-ho: d’una banda, els templates, i d’altra banda, les múltiples 

possibilitats de combinació dels elements de Joomla (mòduls). Les possibilitats de 

personalització del lloc en quant a disseny gràfic combinant aquests elements són infinites, i 

del que s’ha tractat inicialment ha estat de trobar una combinació que resultés prou atractiva 

per a la Societat ( l’interlocutor de la qual era el tutor del projecte, Enric Mayol).   

El disseny gràfic ha estat, per tant, un procés evolutiu a través de reunions amb el tutor del 

projecte i interlocutor de la Societat. La primera decisió a prendre és escollir quin template 

podria resultar adient per a aquest lloc. Dels diversos templates que ofereix Joomla es va 

trobar un que semblava que podria ser el candidat ideal per al lloc: beez_20. Aquest tema es 

molt simple, de fons blanc i permet una columna dreta on afegir diferents mòduls cosa poc 

habitual a la majoria de templates i molt útil de cara a la pàgina principal.  

Un cop escollit el template, es tractava d’anar adaptant el lloc a les preferències del client, la 

Societat, tot modificant les diverses zones del template per tal que el tutor del projecte, Enric 

Mayol, anés donant els seus punts de vista i el disseny gràfic del lloc s’anés apropant cada cop 

més al disseny desitjat. 
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6. Implementació 
 

A continuació s’explicaran els detalls de tot el que fa referència a la implementació del lloc. 

Recordem que aquesta és la darrera etapa en quant al procés de desenvolupament de 

software. Primer de tot està l’etapa d’especificació, a la qual el client específica quins sons els 

requeriments, tant funcionals com no funcionals, que ha de complir el software a 

desenvolupar. Un cop es tenen les especificacions de què ha de fer el software, comença 

l’etapa de disseny, a la que es determinarà de quina manera ho farà, quina serà la manera 

idònia en que aquest software durà a terme les especificacions determinades a la primera fase. 

Un cop el software està dissenyat, comença l’etapa d’implementació, que no és altra cosa que 

la posada en marxa d’aquest disseny. Tot i que aquestes 3 fases s’han presentat d’una manera 

seqüencial, la realitat és que tot el procés de desenvolupament de software és un procés 

iteratiu, a on es van especificant, dissenyant i implementant subversions del software complet 

que mica en mica s’aniran millorant i apropant al resultat final. 

Durant aquest apartat s’explicarà, primer de tot, quin software i hardware ha estat necessari 

per a dur a terme el desenvolupament d’aquest projecte, i finalment es dedicarà un apartat a 

explicar com ha estat la posada definitiva en producció. Què vol dir la posada en producció? 

Durant el procés de desenvolupament d’aquest software s’ha estat aplicant tot a sistemes 

locals, no accessibles en xarxa, sinó que tot estava al mateix ordinador, que feia tant de 

servidor com de client. Un cop s’ha aprovat el disseny definitiu, o gairebé definitiu del software, 

s’ha de passar aquest software a un servidor amb accés públic (accessible des d’Internet), per 

tal que tot el treball realitzat fins el moment tingui utilitat, i per tant arribi al seu objectiu 

principal, que no és altre que fer que els socis de la SCGSHVN puguin fer servir aquesta nova 

pàgina. 

 

6.1. Software 
 

A continuació s’explicarà el software necessari per a la implementació del lloc. 

6.1.1. Tecnologies web 

 

En aquest apartat s’explicarà la tecnologia emprada per a la implementació de la pàgina web, 

sense tenir en compte la tecnologia emprada al servidor (en aquest cas, sistema operatiu 

Windows Vista i servidor web Apache, mitjançant Wamp que es una combinació d’Apache, 

PHP i Mysql). 

La tecnologia principal emprada ha estat Joomla, que, com ja hem comentat, es tracta d’un 

gestor de continguts. No ens estendrem molt en l’explicació de què és Joomla, ja que ja s’ha 

fet al corresponent apartat, però sí que explicarem les tecnologies que fa servir per al seu 

correcte funcionament. 
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6.1.1.1. HTML  

 

HTML, acrònim de HyperText Markup Language (Llenguatge de Marcat d’HiperText). És el 

llenguatge predominant per a l’elaboració de pàgines web, i s’utilitza per a descriure tant 

l’estructura com el contingut d’aquestes pàgines en format de text, així com per a 

complementar aquest text amb objectes com per exemple imatges. El text HTML s’escriu en 

forma d’etiquetes embolcallades pels símbols de comparació numèrica (< i >). Les etiquetes 

són paraules o codis que apliquen característiques especials al text que hi ha darrere. Aquestes 

etiquetes poden fer-se servir per exemple per a indicar el títol de la pàgina (el que apareix al 

marc de la finestra del navegador), per a alinear el text, donar-li format (negreta, cursiva, 

capçalera), per a inserir imatges... Dintre del codi HTML també es poden inserir scripts, per 

exemple en el llenguatge JavaScript. Un script és un petit programa que el navegador es capaç 

d’interpretar i executar (s’explicarà més extensament a l’apartat corresponent).  

 

 

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/HTML.  

6.1.1.2. PHP Versió 5.2.17 

 

PHP és l’acrònim d’Hypertext PreProcessor (Pre Processador d’Hipertext). A la pròpia pàgina 

de PHP podem trobar la següent definició: “PHP és un llenguatge de codi obert molt popular 

especialment adequat per al desenvolupament web i que pot ser incrustat en HTML” 

(http://es.php.net/manual/es/intro-whatis.php).  

 

PHP és un codi de programació interpretat, igual que HTML, amb la diferència que HTML 

s’interpreta a la banda del client, mentre que PHP s’interpreta al costat del servidor. Què vol 

dir això? El codi HTML que s’introdueix als fitxers del servidor l’interpreta el navegador de 

l’usuari que consulta la pàgina, mentre que el codi PHP l’interpreta el servidor i envia el 

resultat directament interpretat al navegador del client. És per això que es requereix que hi 

hagi un intèrpret de PHP al servidor si volem fer servir pàgines amb codi PHP al nostre lloc (i 

Joomla està basat en PHP). En el cas del nostre servidor, tenim instal·lada la versió 5.2.17 

(Joomla 1.7 requereix 5.2.4 o superior). Com podem imaginar, el fet d’interpretar-se el codi al 

servidor, d’una banda allibera de càrrega la màquina del client (càrrega que ha de suportar el 

servidor, per tant, un servidor que interpreti PHP hauria de ser sempre més potent que un que 

només serveixi pàgines estàtiques escrites en codi HTML), i d’altra banda fa que sigui més 

universal, en el sentit que el client no ha de tenir instal·lat cap intèrpret de PHP, només ha 

d’interpretar el codi HTML, ja que el PHP ja s’ha interpretat prèviament pel servidor i s’ha 

generat el codi HTML resultant d’aquesta interpretació, i això és que s’envia al navegador del 

client. Per tant, PHP funciona fent servir funcions especials que el servidor té identificades i és 

capaç d’interpretar, codificar el resultat en codi HTML i enviar-ho al client. 

 

http://es.php.net/manual/es/intro-whatis.php
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6.1.1.3. CSS  

 

CSS és l’acrònim de Cascading Style Sheets (Fulls d’Estil en Cascada). Els fulls d’estil en cascada 

són un mecanisme que descriu com es mostrarà un document en pantalla, com s’imprimirà, o 

inclús com es pronunciarà la informació en cas de disposar d’un dispositiu de lectura per al 

document (Font: http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo). 

  

CSS és una forma eficaç de donar format a un lloc web a través de la codificació d’uns fulls 

d’estil. El principal avantatge d’això és que podem fer que totes les pàgines d’un determinat 

lloc web, que poden ser centenars, tinguin el mateix estil gràcies a la definició d’estil 

introduïda a aquests fulls d’estil. A més, si volem modificar determinat aspecte, modificant el 

corresponent full d’estil es modifica a tot el lloc, no haurem d’anar modificant cadascun dels 

fitxers HTML que composin el lloc.  

 

Com indica al lloc web de W3C (World Wide Web Consortium), CSS serveix per a separar el 

contingut de la presentació, definint la forma de mostrar els elements HTML i XML.  

 

Joomla fa un ús extensiu d’aquests fulls d’estil CSS per a la selecció de templates del lloc, i 

l’administrador pot fàcilment modificar l’estil del lloc a través d’aquests fulls d’estil. 

 

6.1.1.4. MySQL  

 

MySQL és la tecnologia de la base de dades escollida per a l’emmagatzemament de la 

informació a tots els llocs Joomla.  

 

MySQL es un sistema de gestió de bases de dades relacional, multi fil i multiusuari amb més de 

6 milions d’instal·lacions. 

MySQL es un sistema d’administració de bases de dades. Una base de dades es una col·lecció 

estructurada de taules que contenen dades. Per afegir agregar, accedir i processar dades 

guardades en un computador, es necessita un administrador com MySQL Server. 

MySQL es un sistema de administració relacional de bases de dades. Una base de dades 

relacional arxiva dades en taules separades en lloc de col·locar totes les dades en un gran arxiu. 

Això permet velocitat i flexibilitat. Les taules estan connectades per relacions definides que fan 

possible combinar dades de diferents taules. 

MySQL es software obert. Això significa que es possible per a qualsevol persona utilitzar-lo i 

modificar-lo.  

  

http://www.w3c.es/divulgacion/guiasbreves/hojasestilo
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6.1.2. Eines de desenvolupament 

 

En aquest apartat s’exposaran les eines que s’han fet servir per al desenvolupament del 

projecte. 

6.1.2.1. Notepad2 

 

De cara a modificar les pàgines de css i php vaig fer servir el notepad2 o “bloc de notes”. 

Òbviament no es la millor opció però les limitacions de l’ordinador portàtil van provocar que 

editors més basats en la programació com eclipse feien que l’ordinador funciones lentament i 

es trigava molt en obrir. De tota manera per editar aquestes pàgines només cal un editor de 

text pla i notepad2 compleix de sobres aquests requisits.   

6.1.2.2. Firebug 

 

Firebug es un plugin de firefox que permet observar el css dels diversos components de la 

pàgina i permet modificar-los només de cara a l’usuari del plugin. Aquesta eina es 

extremadament útil per fer modificacions al disseny gràfic de qualsevol lloc web però sobretot 

a Joomla que te gran quantitat de fitxers css i aquest plugin et permet identificar a que fitxer 

pertany el css de l’element que estàs modificant de la pàgina.  

6.1.3. Configuració de l’entorn 

 

Un cop s’han explicat quines son les tecnologies que es fan servir al lloc web, i quines les eines 

que s’ha fet servir per al desenvolupament del projecte, passarem a concretar quin ha estat 

l’entorn de desenvolupament i quin serà l’entorn de producció, especificant el hardware i les 

versions concretes de les eines explicades. 

6.1.3.1. Entorn de desenvolupament 

 

El projecte s’ha anat desenvolupant a la següent màquina: 

Ordinador portàtil: 

 Intel Pentium Dual CPU T2390 

 2 GB RAM 

En quant a sistema operatiu, es va utilitzar Windows Vista Home Premium que estava instal·lat 

inicialment a l’ordinador portàtil. 

 

 



 

 101 

6.1.3.1.1. Instal·lació  local 
 

Gairebé al començament del desenvolupament del projecte es va fer una instal·lació inicial al 

portàtil domèstic anteriorment citat. La instal·lació va consistir en afegir un servidor WAMP 

que conté Apache, Mysql i PHP i afegir Joomla. Un cop activat el servidor, es va accedir a la 

instal·lació de Joomla mitjançant el navegador de firefox. Un cop finalitzada la instal·lació es va 

començar a desenvolupar el projecte. 

 

6.1.3.1.2. Instal·lació a un servidor gratuït 
 

Per desgracia, no es podia comprovar tot el funcionament de la nostra pàgina en un servidor 

local degut a que hi ha interacció amb els usuaris via Mail. Per aquest motiu es va decidir fer 

una migració a un servidor gratuït. La migració consisteix a fer una exportació de la base de 

dades i afegir tota la carpeta de Joomla.  

6.1.3.1.3. Instal·lació a l’entorn de producció 
 

Un cop el disseny del lloc es pot considerar definitiu, o gairebé, és el moment de traslladar-ho 

des de l’entorn de desenvolupament fins a l’entorn de producció. L’entorn de producció és el 

lloc a on el software quedarà definitivament instal·lat, i des del qual serà accessible 

públicament a través d’Internet. 

En el nostre cas, aquest entorn de producció ve determinat per la pròpia Societat, ja que ja es 

disposa d’un allotjament web, a on actualment està ubicada l’antiga pàgina de la Societat, i 

serà en aquest mateix allotjament a on s’haurà d’implementar el nou lloc. Des de la Societat 

se’m va facilitar un subdomini d’aquest domini per tal de fer la implementació. 

El primer que s’ha de comprovar quan es tracta d’implementar un lloc Joomla en un servidor 

de lloguer és si compleix els requeriments mínims per al seu funcionament. Joomla té uns 

requeriments mínims en quant a servidor web, intèrpret PHP, servidor de base de dades i 

espai en disc. Aquests requeriments son realment bastant fàcils de complir, no es necessita 

tenir les darreres versions de cap d’aquests programes. El nostre espai web de lloguer té les 

següents característiques, en quant a software que afecta a la instal·lació de Joomla: 

 
 Sistema operatiu Linux amb kernel 2.6.32-220.17.1.el5.  

 

 Servidor web Apache 2.2.22. 
 

 Intèrpret PHP 5.2.17.  
 

 Servidor de bases de dades MySQL 5.1.63-cll. 
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Aquestes versions del software necessari per a la instal·lació de Joomla compleixen els 
requeriments mínims.  
A més d’aquest software necessari per al correcte funcionament del lloc Joomla, aquest 
servidor web compta amb el següent software, que facilita molt la gestió del lloc:  
 
Gestor web de bases de dades phpMyAdmin 3.4.10.1 
 
Gestor web de l’allotjament cPanel 11.32.3 (build 19).  
 
Com ja s’ha comentat en anteriors apartats de la memòria, phpMyAdmin facilita la gestió de 

les bases de dades MySQL a través d’una interfície web, i cPanel facilita la gestió de 

l’allotjament també a través d’una interfície web. 

6.2. Hardware 
En aquest apartat s’explicaran les característiques hardware que han tingut les principals 

màquines que s’han fet servir durant el desenvolupament del projecte, i també les 

característiques hardware del servidor on s’allotjarà el lloc un cop estigui en producció. 

 

6.2.1. Hardware desenvolupament  

 

El desenvolupament del lloc s’ha dut a terme, principalment, en dos ordinadors, un de portàtil 
i un de sobretaula. A continuació es mostren les seves principals característiques hardware 
(processador i memòria, ja que la resta de característiques no es considera que tinguin 
importància rellevant per al desenvolupament del projecte).  
Hardware portàtil:  
 

 Intel Pentium Dual CPU T2390 

 2 GB RAM  a 1.9 GHz 

El servidor de proves (o servidor de hosting gratuït) no mostra la seva arquitectura però l’espai 
en disc es de 2500MB.  
 

6.2.2. Hardware de producció 

En aquest apartat s’explicaran les principals característiques hardware del servidor de lloguer 

on s’allotjarà el nostre lloc. Només s’ha pogut accedir a les següents dades:  

 Arquitectura  x86_64 

 Espai en disc: disposem de 2000MB d’espai en disc 

A la següent pàgina es pot trobar informació genèrica sobre el hardware dels servidors de 

Serfehosting, l’empresa que ens proporciona l’allotjament, però no s’ha pogut trobar 

informació més específica del servidor concret que allotja el nostre web, i des del servei 

d’atenció del host tampoc s’han pogut aconseguir més detalls referents al hardware: 

http://www.serfehosting.com/es/empresa/nuestros-servidores.html. 

  

http://www.serfehosting.com/es/empresa/nuestros-servidores.html
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6.3. Elecció de l’allotjament 
 

La implementació en un servidor amb accés públic és pot fer bàsicament de dues formes: fent 

servir un servidor propi, ja sigui dedicat en exclusiva a aquest lloc o compartit amb d’altres 

llocs, o bé fent servir un allotjament de lloguer. 

La primera opció consisteix en muntar una màquina que faci de servidor per a la nostra pàgina, 

i configurar-la de tal manera que es pugui accedir des d’Internet al contingut que nosaltres 

vulguem mostrar, en aquest cas la nova pàgina de la Societat. La segona opció consisteix en 

llogar un tros d’espai en disc de servidor a un proveïdor, juntament amb una sèrie de serveis. 

Aquest proveïdor s’encarrega de configurar el servidor de tal manera que es pugui accedir 

públicament al arxius que nosaltres vulguem mostrar, i de fer tot el manteniment del 

hardware. Ens garanteix també un determinats percentatge del que s’anomena uptime, és a 

dir, percentatge de funcionament correcte (normalment molt propers al 100%). 

Si analitzem les característiques de la Societat, i tenint en compte que l’antiga pàgina ja estava 

ubicada en un servidor de lloguer, resulta més interessant que la nova pàgina també estigui en 

aquest tipus de servidor. A continuació, enumerem una sèrie de característiques que 

afavoreixen que ens decantem per aquesta opció:  

 Inversió inicial. El fet de muntar un servidor propi requereix una inversió inicial en 

hardware. Es requereix comprar el servidor, i també seria molt recomanable la compra 

d’un SAI, per tal d’evitar temps sense servei per culpa de possibles talls de corrent. Un 

SAI es un aparell que acumula electricitat i serveix per a mantenir el servidor en 

funcionament encara que hi hagi un tall en el subministrament elèctric. Quan més 

potent, i car, és el SAI, més temps es pot estar sense corrent amb el servidor en marxa. 

A més de la inversió en hardware, també seria necessària la contractació d’un tècnic 

per a la configuració inicial del servidor, tot i que en aquest cas no hagués estat 

necessària, ja que hagués format part del propi projecte. Recordem que la SCGHSVN és 

una associació sense ànim de lucre, i per tant, aquesta inversió inicial no seria molt 

recomanable.  

 

 Manteniment. A més de la inversió inicial en la posada en marxa del servidor, un 

servidor propi també requereix d’un cert manteniment, per tal de tenir sempre 

darreres versions de software. Com s’ha comentat en anteriors ocasions, la Societat no 

disposa de cap persona amb prous coneixements i temps per dedicar-se a aquestes 

feines, mentre que amb un servidor de lloguer no ens hem de preocupar de res de tot 

això, el proveïdor s’encarrega d’anar actualitzant el software del servidor. Això també 

inclou el manteniment del hardware, ja que amb un servidor propi sempre podem 

tenir fallides de disc, de memòria, de font d’alimentació i, en general, de qualsevol 

component hardware. Si això passa en un servidor de lloguer no ens hem de 

preocupar de res, mentre que si passa en un servidor propi hem de ser nosaltres els 

encarregats de comprar i canviar les peces avariades. Per últim, un servidor propi 

requereix una despesa constant de funcionament, que en el cas del servidor de lloguer 

està inclosa en el preu del lloguer: el consum elèctric. Si volem donar un bon servei, el 
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nostre lloc ha d’estar disponible 24 hores al dia 7 dies a la setmana, i això implica un 

consum elèctric constant. A més del consum elèctric, també implicaria contractar un 

servei professional d’Internet, ja que amb les línees habituals domèstiques d’Internet 

s’acostuma a contractar una velocitat de baixada de dades relativament bona, però en 

el cas de tenir un servidor de pàgines web, és molt important la velocitat de pujada, ja 

que el servidor ha d’enviar molta informació a molts possibles usuaris concurrentment. 

Això implica haver de contractar uns serveis de connexió a Internet professionals, que 

encareixen molt el manteniment del lloc.  

 

 Seguretat. Si tenim un servidor propi, hem de tenir cura de tot el tema de seguretat 

física de les dades. No podem tenir totes les dades en aquest servidor i no tenir còpies 

en d’altres llocs, ja que un accident, com podria ser per exemple un incendi, ens faria 

perdre totes les dades. Per tal d’evitar això, hauríem de tenir còpies de les dades 

guardades a llocs segurs i separats físicament del lloc a on estigui el servidor, i 

aquestes còpies haurien de fer-se regularment, cosa que implicaria, de nou, la 

necessitat d’una persona amb coneixements per a fer això (tot i que, en aquest cas, no 

serien necessaris uns coneixements massa avançats). En el cas del servidor de lloguer, 

no ens hem de preocupar de res d’això, ja que en aquest cas la responsabilitat d’evitar 

pèrdues d’informació per catàstrofes recau en el proveïdor. El proveïdor serà qui 

s’encarregui de mantenir aquestes còpies a llocs ben segurs separats del servidor 

principal.  

 

 Disponibilitat del servei. Com s’ha comentat a l’apartat de manteniment, podria passar 

que s’avariés algun component hardware. Si això ens passa en un servidor de propietat, 

interromprem el servei als usuaris fins que puguem canviar aquesta peça i tornar a 

posar en marxa el servidor. Tenint en compte que no hi ha cap persona de la Societat 

dedicada en exclusiva a aquest manteniment, això suposaria, en el millor dels casos, 

tot un matí o un dia sencer sense servei. En el cas del servidor de lloguer, és habitual 

que aquests proveïdors tinguin clústers de servidors, tant per balanceig de càrrega 

com per alta disponibilitat. Un clúster de servidors és un conjunt de servidors que 

tenen la informació replicada i cadascun d’ells pot atendre individualment les peticions. 

Quan estan treballant tots conjuntament, es reparteixen la càrrega de treball i 

serveixen les peticions de forma més ràpida. Quan algun d’ells pateix una avaria, la 

resta de servidors pot seguir atenent les peticions mentre el servidor avariat és reparat. 

Si el clúster està ben dimensionat, la caiguda d’un dels servidors que el composa no 

l’ha de notar molt l’usuari final; com és lògic, el rendiment cauria, ja que la càrrega 

s’ha de repartir entre menys màquines, però aquesta caiguda del rendiment no hauria 

de ser gairebé perceptible per l’usuari final. 

Per desgracia també té els seus inconvenients tenir el servidor de lloguer i es que la instal·lació 

de LDAP no la podem realitzar nosaltres i el preu de la instal·lació es elevat. Per aquest motiu 

es va decidir no instal·lar encara l’LDAP per realitzar el control de les pàgines. 
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6.4. Producció 
 

Finalment, concretarem com va ser el pas a producció de la pàgina de Joomla. 

Joomla es composa bàsicament de 2 elements: el software i la base de dades. El primer que 

s’ha de fer és comprovar que l’allotjament compleix els requeriments mínims per a fer 

funcionar un lloc web Joomla. Com ja s’ha explicat anteriorment, els acompleix: servidor web 

Apache, intèrpret PHP i base de dades MySQL en versions superiors a les requerides per 

Joomla. 

  

Un cop s’ha comprovat que no hem de tenir cap problema per a fer implementar el lloc, hem 

de fer l’exportació dels fitxers i la base de dades des del servidor local a l’allotjament. 

El primer que farem serà copiar les carpetes de software. Per a fer això, l’únic que hem de fer 

és comprimir les corresponents carpetes amb les seves subcarpetes en un arxiu, pujar-lo al 

servidor, i descomprimir-lo a la ruta adient. 

Un cop estan pujades i descomprimides les carpetes del software i de les dades, és el moment 

d’importar la base de dades. Per a fer això el primer que hem de fer és crear la base de dades 

MySQL, crear un usuari per a la base de dades, i fer aquest usuari administrador d’aquesta 

base de dades. Gràcies a la interfícies web cPanel de l’allotjament web, això és molt fàcil de fer. 

Un cop tenim aquests elements, exportem la base de dades del servidor local, i la importem a 

l’allotjament web. De nou, gràcies al gestor phpMyAdmin, instal·lat tant al servidor local com a 

l’allotjament llogat, aquesta tasca resulta molt senzilla de fer. 

Un cop ho tenim tot al servidor, l’únic que hem de fer es modificar l’arxiu configuration.php 

que es troba la carpeta principal de Joomla i a al carpeta Mediawikiv2 el fitxer 

LocalSettings.php. Aquests arxius contenen, entre d’altres, informació sobre la connexió a la 

base de dades. En el nostre cas, hem conservat el nom de la base de dades, però hem 

modificat el nom i la contrasenya de l’usuari amb accés.  

En aquest moment, quan ja tenim la base de dades importada al nou servidor, copiades les 

carpetes de software i de dades, i modificats convenientment els arxius de configuració de 

Joomla i Mediawiki, ja podem accedir al nostre lloc des de qualsevol ordinador amb connexió a 

Internet, coneixent la seva adreça web. El comportament del lloc ha de ser exactament el 

mateix que teníem al servidor local. Com veurem al següent apartat, això no ha estat 

totalment així, i s’han hagut d’afrontar diversos problemes, fruits de l’ inexperiència. 

6.4.1. Problemes de producció 

 

Com s’acaba d’explicar, un cop fetes totes les passes indicades a l’apartat anterior, accedint al 

lloc web a través de la seva adreça web pública hauríem de trobar exactament el mateix que 

quan es navegava pel lloc web instal·lat al servidor local, però això no va ser exactament així. 

En aquest apartat explicarem els diversos problemes que vam haver d’afrontar en el procés de 

pas a producció. 
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6.4.1.1. Problema amb la connexió entre Mediawiki i Joomla 

 

El primer problema que es va detectar es que l’accés dels usuaris registrats a Joomla, no es 

mostrava a la Mediawiki. El primer que es va comprovar es que LocalSettings.php no tingués 

cap problema amb la base de dades de Joomla degut a que aquest fitxer conté les dades 

d’accés tant de la base de dades de Mediawiki com la de Joomla, però no es tractava d’això, les 

dades eren correctes. Desprès vaig recordar que al plugin de connexió de Joomla amb 

Mediawiki cal afegir informació referent al servidor de la base de dades el qual ha canviat 

respecte el localhost que teníem a la instal·lació local. 

6.4.1.2. Problema de links incorrectes introduïts manualment  

 

Un cop es va solventar el problema de Mediawiki, el següent problema que es va detectar 

navegant pel lloc va ser que molts dels links que s’havien creat manualment al servidor de 

desenvolupament no funcionaven. Aquest lloc web conté molts linkatges des de determinats 

articles i banners. Quan es va fer el linkatge original al servidor web local, es va copiar la ruta 

absoluta, i aquesta ruta absoluta quedava obsoleta al nou lloc.  

 

Quan es va implementar el lloc al servidor de lloguer, la ruta d’accés públic ja no era la mateixa, 

sinó que la part de localhost quedava substituïda per la ruta d’accés públic al domini del lloc, 

per tant, per a accedir a aquest curs s’havia de canviar la ruta. A la pàgina que es va 

desenvolupar en el servidor local, una bona part dels links estaven referenciats al servidor local, 

per tant, cap d’ells funcionava.  

 

El subdomini que s’havia proporcionat per a fer la implementació era 

http://nova.scgenealogia.net. Com es pot imaginar, aquesta no ha de ser l’adreça pública 

definitiva, per tant, s’havia de trobar una solució que permetés canviar la ruta d’accés sense 

haver de canviar tots els links. La solució va consistir en crear els linkatges a les adreces 

relatives dels diferents articles, enlloc de fer-ho amb adreces absolutes.  

 

Un cop detectat aquest error es van haver de repassar tots i cadascun dels links de la nova 

pàgina per a garantir el correcte funcionament al nou servidor. 
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7. Planificació i estudi econòmic 
 

7.1. Planificació inicial 
 

 

Il·lustració 24: Diagrama de Gant – Planificació inicial 
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7.2. Planificació final 
 

 

Il·lustració 25: Diagrama de Gant – Planificació final 

Com es pot observar a les dues il·lustracions anteriors les quals pertanyen a la planificació 

inicial i a la final, hi ha un augment del temps a l’hora de la implementació local i l’adaptació de 

Joomla als requisits. Això es degut a una sobre estimació del coneixement sobre la nova versió 

de la tecnologia de Joomla, que va provocar haver de tornar a aprendre aquesta tecnologia 

gairebé des del començament. A més a més, l’OPENLDAP per Windows té una gran quantitat 

d’errors que va provocar que s’allargués encara més la etapa d’implementació. Això va 

provocar que les proves es fessin més intensivament durant menys dies. 
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7.3. Estudi econòmic (hardware software i temps) 
 

De cara a avaluar els costos que hagués tingut aquest projecte per a l’empresa, s’haurien de 
valorar els següents elements:  
 

 Cost de hardware  
 

 Cost de software  
 

 Cost de personal  
 
A continuació passem a analitzar cadascun d’aquestes punts. 

7.3.1. Cost del hardware 

 

El cost de hardware es podria dividir en dos tipus: cost de hardware per al desenvolupament 

del projecte, i cost de hardware per a la seva posada en marxa i manteniment. En quant a cost 

de hardware per a la seva posada en marxa, no hi ha cap cost que pugui repercutir al client, ja 

que només s’han utilitzat ordinadors personals. Aquests elements, dels que ja es disposava, no 

son elements el cost dels quals pugui repercutir en el client, encara que s’haguessin hagut de 

comprar expressament per a desenvolupar aquest projecte, a no ser que es fessin servir per a 

aquest desenvolupament i després passessin a ser propietat del client. El cost de hardware per 

a la seva posada en marxa i manteniment, en aquest cas és el cost del lloguer del servidor. Les 

raons sobre la preferència d’aquest tipus de servidor enlloc de fer servir un servidor propi han 

quedat prou explicades a l’apartat 6.3. Elecció de l’allotjament. 

Si mirem les tarifes de lloguer de servidor de Serfe, podem trobar que el paquet que té 

actualment llogat la Societat, el paquet ExtraLarge, té un cost de 115u$s/any. 

A més, podem veure a la web que aquest paquet proporciona un espai en disc de 400Mb, i 

cada 50Mb extra suposa un cost de 2.70u$s. La Societat disposa actualment de 2000Mb, per 

tant, a aquest cost del paquet ExtraLarge hem de sumar 1600Mb x 2.70u$s/50Mb = 

86,40u$s/any. 

Per últim, la transferència mensual amb aquest paquet és de 32Gb, i la Societat en té 64Gb 

disponibles, a un preu 2,20u$s cada Gb/mes, per tant, hem de sumar 32 Gb x 2,20u$s/Gb = 

70,40 u$s.  

En total, si fem números veiem que el manteniment de l’allotjament per a aquesta pàgina surt 

per (115 + 86,40 + 70,40) u$s/any = 271,80 u$s/any. 

Totes aquestes xifres s’han tret de la web oficial de Serfe: 

http://www.serfehosting.com/es/webhosting/webhosting-plan-extra-large-xl.html. 

  

De tota manera, val a dir que aquest és un cost que la Societat ja tenia amb la seva antiga 

pàgina, estem fent servir el mateix servidor, per tant, la implementació d’aquest projecte no 

http://www.serfehosting.com/es/webhosting/webhosting-plan-extra-large-xl.html


 

 110 

suposa cap increment en el cost de hardware però sí que suposa una despesa anual que ja 

tenien. 

7.3.2. Cost del software 

El cost en aquest cas es zero, ja no s’ha hagut de comprar cap software expressament per a 
poder satisfer les seves necessitats. Tota la tecnologia que el projecte requereix es de codi 
lliure, per tant sense cost, i el cost del software comercial que s’ha fet servir per al 
desenvolupament del projecte no pot repercutir sobre el client, ja que no ha estat necessari 
fer servir aquest software per a acomplir requeriments seus, sinó per comoditat del 
desenvolupador. Tampoc s’ha afegit cap extensió de Joomla comercial. 
 
El software comercial que s’ha fet servir per a aquest desenvolupament ha estat el següent:  

 

 Windows Vista Home Basic 

 Microsoft Office 2.010  

 Microsoft Project 

 Magic Draw UML 
 

7.3.3. Cost personal 

 

En aquest apartat parlarem tant del cost econòmic com del cost en hores d’aquest projecte. La 

valoració econòmica del projecte es farà tenint en compte les hores de dedicació de cada perfil. 

Per tal de poder fer una valoració econòmica, definirem els diferents perfils que hauran 

treballat en el desenvolupament del projecte, i després valorarem el seu cost per hora, de cara 

a l’usuari final. 

A continuació definirem els diferents perfils i es mostrarà l’estimació d’hores per cadascun dels 

perfils. 

7.3.3.1. Cap de projecte 

 

El cap de projecte serà l’encarregat de definir les tasques, assignar-les als diferents 

treballadors, portar el control de la seva situació, i corregir desviacions en el temps. Ha de 

gestionar els diferents recursos, entre ells el personal, i és l’interlocutor amb la Societat. És el 

responsable primer del projecte, la responsabilitat del mateix recau en ell. 

7.3.3.2. Analista/ Dissenyador 

 

L’analista/dissenyador serà l’encarregat d’analitzar els requeriments del sistema, tant 

funcionals com no funcionals, s’encarregarà també de realitzar l’especificació del sistema, i de 

dissenyar el sistema de la millor manera possible, amb els recursos disponibles, per tal que el 

sistema compleixi els requeriments. 
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7.3.3.3. Programador 

 

El programador serà l’encarregat d’implementar el sistema a partir de les especificacions que li 

faciliti el dissenyador. També serà l’encarregat de dur a terme les proves al sistema 

implementat per tal d’assegurar el seu correcte funcionament. 

7.3.3.4. Estimació del temps 

 

A continuació es detalla l’estimació d’hores de cadascun dels perfils indicats durant les 
diferents fases del projecte tant a la previsió inicial com a les finals.  
 
Estimació inicial d’hores: 

Fase Cap de projecte Analista/Dissenyador Programador Total 

Anàlisi 10 250 0 260 

Disseny 7 240 0 247 

Implementació 0 0 275 275 

Proves 2 0 50 52 

Documentació 2 50 35 87 

Total 21 540 360 921 
Taula 1: Estimació d'hores 

Hores finals: 

 

Fase Cap de projecte Analista/Dissenyador Programador Total 

Anàlisi 10 360 0 370 

Disseny 7 145 0 152 

Implementació 0 0 350 350 

Proves 2 0 50 52 

Documentació 2 50 35 87 

Total 21 555 435 1011 
Taula 2: Hores finals 

Es pot observar un canvi significatiu en el temps dedicat per l’analista/dissenyador entre les 

fases d’anàlisi i disseny. Això es degut a que gran part del disseny s’ha intentat reaprofitar del 

projecte de Carles Garcia Romero. Per altra banda, la documentació no ha mostrat cap canvi 

significatiu de temps. Per acabar, el programador ha tingut una sèrie de problemes: 

 El programador estava acostumat a utilitzar la versió de Joomla 1.5 i en aquest 

projecte s’ha utilitzat la versió 1.7 aquest canvi que pot semblar mínim es enorme 

degut a que a partir de la versió 1.6 es va decidir realitzar una gran quantitat de canvis 

tant a la gestió d’usuaris com a la de contingut i a les dades de configuració (A les 

versions 1.7 i 2.5 no han hagut modificacions tan radicals). Aquest fet va produir que 

hagués de tornar a aprendre a fer servir Joomla. 
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 La opció del control d’accés OpenLDAP també va influir degut a la gran quantitat de 

bugs no documentats que té la seva versió de Windows. Degut a que no es pot 

instal·lar al servidor de lloguer de la Societat pel programador sinó que ho ha de fer un 

membre de la companyia Serfe i el cost era massa elevat s’ha decidit estudiar l’opció 

per a un futur. El que ha fet que s’hagués d’optar per un altre control d’accés. 

 

7.3.3.5. Cost pel client 

 

Finalment queda afegir el cost brut de cada perfil: 

Temps i Cost Cap de projecte Analista/Dissenyador Programador Total 

Preu per hora 60 40 25 - 

Hores estimades 21 540 360 921 

Preu estimat 1260 21600 9000 31860 

Hores finals 21 555 435 1011 

Cost final 1260 22200 10875 34335 
Taula 3: Taula de costos estimats i finals 

Com podem veure, hem passat d’una estimació inicial de gairebé 32.000 € a un cost final una 

mica superior 34.000 €. La desviació del cost final respecte el pressupost inicial és d’uns 2.500 

€, que en percentatge representa un increment del 8% respecte el pressupostat.  

 

Bona part de la culpa d’aquesta desviació es deguda als problemes que ha tingut el 

programador comentats a l’apartat anterior. L’increment de cost degut a aquests problemes, 

s’haurien de descomptar del cost final, ja que aquest cost no pot repercutir al client final.  

 

De tota manera, gairebé un 10% del pressupost inicial es una quantitat prou elevada per 

analitzar en profunditat l’estimació inicial feta, i mirar on s’ha fallat per tal de no repetir 

aquests errors en futurs projectes, ja que, ni es pot deixar de pagar les persones que han fet 

més hores de les previstes inicialment, ni tampoc es poden presentar aquests augments del 

pressupost al client. Per aquest motiu potser hauríem d’haver afegit un cost addicional per tal 

de poder aplicar plans de contingència per que no succeeixin aquests imprevistos. 
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8. Conclusions 
 

8.1. Objectius assolits 
 

S’ha assolit l’objectiu principal del projecte, que era el disseny i la implementació d’una nova 

web per a la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària.  

 

També s’ha generat la documentació necessària tant per a que l’administrador pugui realitzar 

el manteniment del lloc de manera autònoma, gràcies al Manual de l’Administrador, com per a 

que pugui delegar parts del manteniment del lloc en d’altres membres interns de la Societat, 

gràcies al Manual de l’Administrador de secció i el Manual de l’administrador.  

 

A més d’haver assolit els objectius en quant a requisits funcionals, també s’han assolit els 

objectius en quant a requisits no funcionals, com per exemple:  

 

 Requeriments d’interfície. S’ha aconseguit dissenyar un sistema prou intuïtiu, amb una 

navegació fluida entre les diferents parts del lloc, i amb un esquema clar a on es fàcil 

de trobar el que es busca.  

 

 Requeriments de documentació. S’ha generat un Manual d’Administració 

suficientment complet com per a que l’administrador del lloc sigui capaç de realitzar el 

manteniment de la pàgina de manera autònoma només amb aquest manual. S’ha 

generat també un Manual de l’Administrador de secció de manera que l’administrador 

pugui delegar determinades feines en altres membres interns de la Societat, que 

haurien de ser capaços de poder gestionar les seves zones assignades del lloc amb 

aquest manual. 

 

 Requeriments de seguretat. S’ha solucionat el problema de tenir determinada 

informació sensible dels socis de manera totalment pública a Internet. S’han creat 

diverses zones al lloc amb diferents nivells d’accessos i de participació. 

 

 Requeriments econòmics. S’ha dissenyat el lloc de manera que la única despesa que 

implica el seu manteniment a la Societat és la que suposa la plataforma física, en 

aquest cas el lloguer de l’allotjament web. Tota la tecnologia utilitzada en aquesta 

pàgina es de codi obert. 
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8.2. Possibles millores i ampliacions 
 

Tot i que només queda afegir contingut a la pàgina, hi ha una sèrie d’aspectes que podrien ser 

millorats o ampliats en el futur: 

 Zona de secretaria. Aquesta secció que finalment a la que no hem res pot contenir 

llistats de les activitats preinscrites i dels socis on es pugui observar ràpidament quins 

usuaris volen rebre les publicacions en format físic o Mail, es a dir, un llistat de socis 

amb els filtres adients per poder trobar ràpidament el que la secretaria necessita. 

 

 Permisos per pujar fitxers. Actualment només l’administrador i l’administrador auxiliar 

poden afegir fitxers al lloc. Pel que els caps de projecte i professors de cursos hauran 

d’enviar els fitxers que vulguin tenir penjats a les seves respectives zones privades a 

l’administrador per que el pugi. Existeixen extensions de Joomla que permeten la 

pujada i baixada d’arxius concrets a usuaris que pertanyin a grups concrets. Com per 

exemple Joomdoc o Jdownload. 

 

 Integració amb les zones externes. Una altre millora interessant seria la integració 

d’aquestes webs externes, de manera que es pogués navegar entre les pàgines de 

manera fluida i amb una única autenticació ( ja sigui per LDAP o per Jextranet o 

qualsevol altre tecnologia).  

 Gestió de les reunions de Junta. Actualment la gestió de les reunions de Junta es fa de 

manera totalment manual. Durant el desenvolupament del projecte de Carles Garcia 

Romero es va contemplar la possibilitat de crear un automatisme per a aquestes 

reunions, de manera que omplint l’ordre del dia, s’enviï automàticament un avís als 

assistents convocats a la Junta, es generi automàticament un acta provisional amb un 

determinat esquema que inclogui l’ordre del dia per a anar omplint durant el transcurs 

de la reunió, que un cop acabada la reunió passi per un estat ‘pendent de validació’ en 

el transcurs del qual els membres de la Junta poden fer aportacions o modificacions, i 

finalment es pugui aprovar, generant automàticament un PDF amb l’acta de la reunió. 

Aquest PDF podria passar automàticament a formar part del curs amb l’històric d’actes.  

 

 Enviament automàtic de butlletins i impressió d’etiquetes d’adreça. Els socis de la 

Societat reben periòdicament els butlletins i altres informacions que publica la Societat 

per correu ordinari. Durant el desenvolupament d’aquest projecte es va introduir un 

camp al perfil d’usuari que indica si vol rebre la correspondència per correu ordinari o 

per correu electrònic. Una possible ampliació consistiria en que hi hagi un 

automatisme tal que quan la Societat faci una nova publicació, enviï automàticament 

un e-mail als usuaris que tinguin marcat que prefereixen correspondència electrònica, i 

generi un arxiu en determinat format, per exemple Excel, amb els noms i les adreces 

dels usuari que prefereixin correspondència ordinària, formatat en forma d’etiquetes 

preparades per a la seva impressió.  
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 Traduccions del components a la zona d’administració. Existeixen extensions que no 

tenen traducció en català. Una ampliació consistiria en fer la traducció d’aquestes 

extensions. 

 

 Afegir el catàleg de la biblioteca de la SCGHSVN de tal manera que es pogués reservar 

els llibres a través del lloc web. 

 

 Afegir un formulari de contacte a l’apartat de contacte que enviés un Mail enlloc de 

tenir l’adreça de Mail publicada. 

 

 Fer l’actualització de Joomla. Per tal de poder utilitzar les últimes extensions 

(actualment es poden trobar totes les extensions de Joomla 2.5 a Joomla1.7 perque 

son compatibles però en un futur pot aparèixer una nova versió de Joomla que 

requereixi aquesta actualització) o si tenim plans de desenvolupar nous mòduls.  

 

8.3. Conclusions personals 
 

Primer he apreciat molt la possibilitat de provar el sistema de Joomla a fons, quan estava 

treballant a la consultoria no hi havia gaire temps per realitzar proves i mitjançant aquestes 

proves es com arribes a conèixer el funcionament del sistema realment bé. 

També valoro molt positivament el fet d’haver implementat la pàgina en un servidor real de 

lloguer. Durant la carrera es fan diverses pràctiques de funcionament d’un servidor, i 

s’aprenen els seus principis, però s’acostumen a fer sempre en servidors locals als que tenim 

total accés. M’ha resultat interessant aprendre com s’implementa una pàgina web per a que 

pugui estar disponible a Internet. Segurament m’hagués resultat encara més interessant, i 

també difícil, haver de fer això en un servidor propi. 

També m’ha semblat molt interessant el cicle iteratiu en que hem desenvolupat el projecte. A 

la carrera s’insisteix molt en aquest procés iteratiu però mai m’he trobat en aquest cas fins a 

l’hora de realitzar aquest projecte. 

Una altra conclusió important es “mai subestimis el temps per aprendre una nova tecnologia”. 

I això ho he trobat personalment intentant instal·lar un servidor OPENLDAP a Windows, i es 

per aquest motiu pel que no es pot determinar el temps que es trigarà a implementar 

qualsevol cosa si es la primera vegada que la fas. 

També he aprés que una aplicació es pot anar millorant durant un temps indefinit. La majoria 

de pràctiques que he fet durant la carrera tenien un objectiu concret, però quan tenim un 

client darrera que no sabem que vol exactament o que ell mateix no sap que vol ens trobem 

en un conflicte. No podem anar modificant i millorant l’aplicació indefinidament, per aquest 

motiu s’han de marcar uns objectius clars, unes fites temporals i complir els objectius de la 

millor manera possible en el temps establert. 
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10. Manual d’ús 
 

A continuació s’inclouen el manual de l’administrador del lloc, i el manual de l’administrador 

de secció. 
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 Manual de 
l’administrador  

 

 2012
Aquest manual servirà per que tant l’administrador com l’administrador 
auxiliar puguin gestionar la web correctament.  
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1. Introducció 
 

En aquest manual explicarem els principals elements que ha de conèixer l’administrador del 

lloc web de la SCGHSVN.  

 

Aquest manual no pretén ser un manual que ensenyi totes les característiques d’administració 

de Joomla, ja n’hi ha manuals així, sinó que pretén ser un manual adaptat al nostre lloc, fent 

especial èmfasi en els elements més importants de l’administració del nostre lloc, i no 

explicant aquells elements d’administració avançada que no serà necessari conèixer per a la 

correcta administració del nostre lloc.  

 

D’aquells elements que no es considera necessari entrar en detall, simplement indicarem els 

paràmetres per defecte que té el nostre lloc, per tal que puguem tornar sempre a la 

configuració original del lloc seguint aquest manual, i facilitarem indicacions per trobar més 

informació per si el lector està interessat. 

Una guia per conèixer Joomla de forma més general es el document: “Joomla 1.7 – Guia para 

principiantes”  que es pot trobar a la pàgina següent: 

www.cocoate.com/sites/cocoate.com/files/private/j17es.pdf 

http://www.cocoate.com/sites/cocoate.com/files/private/j17es.pdf
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2. Estructura del lloc 
 

En aquest apartat explicarem com està estructurat el lloc, és a dir, la seva organització en 

categories i cursos. 

 

2.1. Categories principals 
 

El lloc es compon de 9 categories principals:  

 

 Disciplines: aquesta categoria conté tota la informació referent a les disciplines que 

tracta la SCGHSVN.  

 

 Cursos: aquesta categoria conté tots els cursos que organitza la Societat.  

 

 Activitats: en aquesta categoria aniran les diferents activitats organitzades per la 

Societat.  

 

 Projectes: en aquesta categoria tindrem els projectes finalitzats de la Societat.  

 

 Fòrums: aquí tindrem els fòrums de discussió del lloc.  

 

 Publicacions: aquí tindrem totes les publicacions disponibles de la Societat.  

 

 Recursos: Aquí tindrem la informació útil per l’estudi de les disciplines corresponents.  

 

 Zona de socis: aquesta categoria estarà reservada als socis de la societat.  

 

 Secretaria: categoria reservada a la Secretaria de la Societat.  

 

Un cop introduïdes les categories principals, passarem a definir l’estructura de cadascuna 

d’elles. 

2.1.1. Disciplines 

 

Aquesta categoria contempla les 5 disciplines que estudia la Societat: Genealogia, Heràldica, 

Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Cadascuna d’aquestes Disciplines tindrà la seva pròpia 

subcategoria, i des de la descripció de la categoria principal Disciplines tindrem accés a les 

mateixes. 
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A continuació anirem mostrant les diferents pàgines de la categoria disciplines i a quines 

categories pertanyen. 

 

 

Il·lustració 11: Pàgina principal de disciplines 

Aquest article pertany a la categoria Disciplines.  Cadascun del links porta a una subcategoria 

de disciplines. Mostrarem només genealogia degut a que la resta són molt similars. 
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Il·lustració 12: Pàgina principal de la disciplina genealogia 

 

A la il·lustració 2 podem observar la pàgina principal de genealogia. Aquest article forma part 

de la subcategoria de Disciplines anomenada genealogia. Conté una petita explicació de la 

disciplina genealogia. També podem observar que el menú lateral ha canviat, mostra tot el que 

està relacionat amb la genealogia. A partir d’aquest menú es pot accedir als cursos, projectes 

fòrums i recursos de genealogia.  

A continuació parlarem de cadascun d’aquests elements del menú. 

L’opció genealogia torna a portar a la pàgina principal de la disciplina genealogia. 

L’opció cursos de genealogia ens mostra un històric de cursos on podrem accedir als cursos 

d’un any i un tipus concrets.  Aprofundirem més sobre els cursos al següent apartat. Aquest 

article pertany a la categoria cursos i subcategoria genealogia. 
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Il·lustració 13: Cursos de genealogia 

 

L’opció de projectes de genealogia mostra tots els projectes que hi ha de la disciplina 

genealogia. Aquesta pàgina conté múltiples articles. Aquest articles estan tots a la categoria 

projectes subcategoria genealogia. Cada article te un enllaç per accedir a la zona privada si es 

tenen permisos. 
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Il·lustració 14: Projectes de genealogia 

L’opció fòrum de genealogia ens envia directament al fòrum de genealogia. Aquesta pàgina no 

conté cap article pel que parlarem d’ella a l’apartat de fòrums. 

 

Il·lustració 15: Fòrum de genealogia 

  

Per últim la zona recursos ens enviarà a la wiki de la pàgina de la disciplina genealogia. A 

l’apart de recursos parlarem de la nostra wiki. 
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Il·lustració 16: Recursos de genealogia 

2.1.2. Cursos 

 

Des d’aquesta categoria accedirem als 3 tipus de curs que 

ofereix la Societat: cursos ordinaris, cursos monogràfics i 

cursos externs.  

 

L’arbre de categories de cursos es el més complex de tots 

degut a que té cinc nivells. La categoria principal es Cursos 

aquesta té cinc subcategories, una per disciplina. La 

subcategoria de disciplina té al mateix temps 3 sub 

categories que corresponen als diferents tipus de curs que 

hi ha. Les subcategories tipus de curs, com per exemple 

cursos ordinaris, tenen com a subcategoria els anys i per 

acabar els anys tenen una subcategoria anomenada zona 

privada. 

 

Els articles públics dels cursos estaran a la categoria de l’any 

mentre que les zones privades estaran a la zona privada 

corresponent a l’any del curs. 

 

Per que sigui més senzill mostrarem una imatge a la 

il·lustració 7: 

 

 
Il·lustració 17: Categories de cursos 
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A la pàgina principal de cursos podem trobar tots els cursos destacats (concretament la part 

publica dels cursos). També es pot trobar l’article d’introducció a aquest apartat amb un enllaç 

a Tots els cursos. Aquest enllaç va directament a l’article historial de cursos que mostra les 

diferents disciplines i al clicar una disciplina ens trobem amb la mateixa pàgina que vam trobar 

a la il·lustració 3: cursos de genealogia. També es pot arribar a la il·lustració 3 mitjançant el 

menú lateral clicant a genealogia. 

 

Il·lustració 18: Pàgina principal de cursos 

Un cop s’ha escollit una disciplina un tipus de curs i un any es mostren tots els cursos que hi ha 

que compleixen les restriccions anteriors.  A la il·lustració 9 podem observar un exemple. Cada 

curs correspon a un article que té un enllaç a un formulari d’inscripció al curs i un enllaç 

d’accés a la zona privada del curs on trobarem les dades que el professor vulgui oferir i un 

enllaç al fòrum privat del curs. 

L’article que correspon a la zona publica d’un curs contindrà la següent informació, el nom del 

curs com a títol, el professor, l’horari del curs, el tipus de curs i per acabar una explicació sobre 

el curs. 
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Il·lustració 19: Llistat de cursos de una disciplina, tipus i any concrets 

 

A la següent imatge tenim el formulari de preinscripció per accedir a un curs, que serà el 

mateix que el formular de preinscripció per accedir a una activitat. 

 

Il·lustració 20: Formulari de preinscripció de cursos i activitats 
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Es tracta d’un formulari molt senzill on cal afegir molt poca informació, en cas de ser soci 

clicarem la pestanya Soc soci i en comptes d’omplir el DNI, l’adreça el telèfon i el Mail de 

contacte, només haurem de posar el número de soci. 

 

 

Il·lustració 21: Zona privada d’un curs 

2.1.3. Activitats 

 

Des d’aquesta categoria podrem accedir als diferents tipus d’activitat que s’organitza des de la 

Societat. Aquesta categoria conté 4 subcategories: Sortides, Conferències, Trobades, i Altres 

Activitats. A la descripció de la categoria hi ha una petita descripció del contingut de cadascuna 

d’aquestes subcategories i links d’accés a cadascuna d’elles. Cada subcategoria conté una 

subcategoria any per poder realitzar l’historial d’activitats. 

Com es pot observar a la il·lustració 12, a la pàgina principal d’activitats tenim un article 

introductori amb un enllaç a l’historial d’activitats en el que es podrà trobar informació sobre 

totes les activitats que s’han fet a la societat. També conté les activitats destacades que 

bàsicament consistirà en les activitats noves. 
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Il·lustració 22: Pàgina principal d’activitats 

L’accés a totes les activitats es molt similar al dels diferents cursos. Accedim a totes les 

activitat i ens trobem amb la il·lustració 13 on podem anar als enllaços de tots els tipus 

d’activitats per cadascun del anys. 

 

Il·lustració 23: Historial d’activitats 

Accedim a sortides del 2012 i ens trobem amb un llistat de sortides. Cada activitat es un article 

que pertany a la categoria Activitats -> Sortides -> 2012. 
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Il·lustració 24: Llistat d’activitats 

Cada activitat tindrà el seu nom al títol, la data en que es realitzarà una petita descripció, el 

seu horari i el preu. Per últim també tenen formularis de preinscripció que son iguals als de la 

il·lustració 10: formulari de preinscripció de cursos i activitats. 

 

2.1.4. Projectes 

 

Des d’aquesta categoria accedirem als projectes de la SCGHSVN, categoritzats per disciplina. 

Com a cursos cada disciplina te una subcategoria anomenada privat on tindrem les zones 

privades dels diferents projectes. 

Totes aquestes disciplines segueixen el mateix patró:  quan accedim a una disciplina dels 

projectes trobem tots els projectes que hi ha d’aquella disciplina. Cada projecte tindrà el seu 

títol, el nom del cap de projecte i una descripció. 
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Il·lustració 25: Pàgina principal de projectes 

 
Un cop dit això accedim a projectes i trobarem la pàgina principal (Il·lustració 12) on haurem 

de seleccionar la disciplina de la que tracta el projecte. A continuació trobarem tots els 

projectes de la disciplina en qüestió (Il·lustració 13). 

 

Il·lustració 26: Projectes d'una disciplina - zones públiques de projectes 

Per accedir a la zona privada s’ha de ser membre del projecte. Només l’administrador pot 

assignar aquests permisos als usuaris (aquesta informació es troba a gestió d’usuaris). A la 
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zona privada del projecte hi haurà la informació que pengi el cap de projecte i el fòrum privat 

del projecte (de la mateixa manera que a cursos). 

 

 
Il·lustració 27: Zona privada del projecte 

 
 
 

2.1.5. Fòrums 

 

L’apartat de fòrums fa servir un component anomenat Kunena que també té categories però 

en un concepte molt diferent. A kunena cada categoria que no sigui del tipus una secció és un 

fòrum. Cada fòrum pot tenir regles d’accés i inscripció diferents. En el nostre cas hem 

configurat els fòrums perquè tothom pugui accedir però nomes els usuaris registrats pugui 

escriure informació (exceptuant els fòrums privats de cursos i projectes que només podran ser 

accedits per les persones que participin a aquest cursos/projectes). 

Primer parlarem de les seccions dels fòrums que les podem observar a la il·lustració 18. A la 

secció principal tindrem un fòrum de normes, un de preguntes i peticiones d’ajuda on podran 

demanar ajut per qualsevol tipus de tema, un de novetats i curiositats on es parlarà de noticies 

que puguin estar relacionades amb la societat i per últim un fòrum de temes aliens con es 

parlarà de qualsevol cosa no relacionada amb la societat. A la resta de secció es parlarà sobre 

coses més concretes com les activitats, els cursos i projectes (tant públicament com de forma 

privada) i dels diferents tipus de recursos que la societat o els membres poden oferir. 
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Il·lustració 28: Seccions en que es descomposen els fòrums 

A la il·lustració 19 podem observar com es el fòrum de presentació i normes d’ús. Com es por 

observar es mostra un llistat de temes i hi ha l’opció de crear nous temes i fins i tot de 

subscriure’s a un fòrum per rebre Mails quan hi hagi noves entrades als temes. 

 

Il·lustració 29: Fòrum de Presentació 
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Il·lustració 30: Exemple de tema 

Per acabar aquesta secció accedirem a un tema i podem veure les diferents respostes, crear 

respostes, editar-les i fins i tot eliminar-les (aquestes  últimes opcions quan estiguem 

enregistrats com administradors degut a que els usuaris normals només poden editar i 

eliminar els seus comentaris). 

 

2.1.6. Publicacions 

 

La categoria publicacions té com a subcategories a paratge i butlletins. Les pàgines principals 

de cadascuna estan a publicacions mentre que tots els articles de paratges i tots els butlletins 

estan a les seves corresponents subcategories.  

Com es pot observar, a la pàgina principal (il·lustració 21) tenim simplement enllaços als 

diferents tipus de publicacions. 

La pàgina principal de paratge té una breu descripció sobre que és, un enllaç a com participar i 

per últim un enllaç per cada paratge publicat. 
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Il·lustració 31: Pàgina principal de publicacions 

Si accedim a un paratge (il·lustració 23) podem trobar tots els articles i els seus autors.  

 

Il·lustració 32: Pàgina principal de paratge 

També podem observar com  cada article es un enllaç  a l’article real en format pdf i també 

tenim un enllaç per descarregar tot el paratge. 
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Il·lustració 33: Pàgina de paratge 

El cas de butlletins es molt similar. A la pàgina principal tenim la seva descripció, les normes 

per participar i un enllaç a cada butlletí. 

 

 

Il·lustració 34: Pàgina principal de butlletí 
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Si accedim a un butlletí ens trobarem el pdf incrustat. En cas que l’usuari no sigui soci el 

sistema no el permetrà accedir. 

 

Il·lustració 35: Com es mostren les publicacions 

A altres publicacions tenim el llistat d’articles de paratges tarragonins, les missives també com 

un llistat d’articles i alguns fitxers de missives que es mostraran i tindran la mateixa restricció 

que els butlletins. I per acabar la col·lecció d’assaigs. 

 

Il·lustració 36: Altres publicacions 
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2.1.7. Recursos 

 

Aquest apartat consisteix directament en una wiki externa de Joomla (anomenada Mediawiki) 

que utilitzarà el mateix sistema d’autenticació que Joomla pel que no caldrà registrar-se als 

dos llocs. Tothom podrà accedir a la informació de la wiki però només podran introduir 

informació els usuaris registrats.  

Per altra banda, la wiki estarà dividida per les diferents disciplines de la societat i també hi 

haurà un altre apartat anomenat altres recursos. 

 

Il·lustració 37: Pàgina principal de recursos 

La wiki es un component totalment dinàmic però s’espera que cada secció contingui els 

apartats: arxius, bases de dades, legislació, software, fòrums, associacions, manuals i altres 

pàgines d’interès per tal d’obtenir un ordre i que la informació sigui més fàcil de consultar. 

La edició i la nomenclatura per donar format al text de la wiki es diferent del editor de Joomla i 

qualsevol altre tipus d’editor. Aprofundirem més a l’apartat de recursos.  
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Il·lustració 38: Recursos d'una disciplina 

 

2.1.8. Zona de socis 

 

Aquesta zona te dues categories. La categoria socis on afegirem tot el contingut públic i la 

subcategoria zona privada de socis on afegirem el contingut al que només puguin accedir els 

socis. 

L’objectiu de la pàgina principal de la zona de socis es mostrar els avantatges que dona ser soci 

de la societat. Es a dir, aquesta pàgina té l’objectiu de fer que els usuaris registrats vulguin fer-

se socis.  

Al menú lateral d’aquesta pàgina podem trobar el formulari de socis si estem registrats a la 

pàgina. Si ja som socis també podem trobar una llista de tots els socis de la Societat i una zona 

privada amb informació addicional per els socis. 

 

2.1.9. Secretaria 

 

Aquesta categoria s’ha afegit a la pàgina a petició de la Societat, però el seu contingut encara 

està pendent de definir. Segurament contindrà llistats per facilitar l’accés a les dades de la 

pàgina per tal de fer la gestió més ràpida. 
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3. Gestió d’usuaris 
 

Primer de tot cal deixar clar que l’únic que podrà realitzar aquestes tasques és l’administrador. 

Aquest es l’únic apartat que l’administrador auxiliar no farà servir de tot el manual. 

 

Per tal de realitzar les funcionalitats de la gestió d’usuaris, caldrà que accedim a la zona 

d’administració de Joomla. Per aconseguir-ho afegim a l’adreça habitual administrator, es a dir, 

si l’adreça de Joomla es http://www.nova.scgenealogia.net/ l’adreça que hem d’afegir és 

http://www.nova.scgenealogia.net/administrator/. Al menú que trobem a la part superior 

anem a usuaris/es ->  gestor d’usuaris. 

 

3.1. Buscar usuaris 
 

Un cop a hem accedit a usuaris/es -> Gestor d’usuaris conté un llistat de tots els usuaris de la 

pàgina, per facilitar la gestió es poden buscar els usuaris escrivint el seu nom al camp cerca 

d’usuaris i clicant Cerca.  

També es pot filtrar per Estat, mostrant només els usuaris publicats o el no publicats. Es pot 

filtrar per activat i desactivat (molt útil per trobar els usuaris que encara no han estat activats 

al sistema). I finalment es pot filtrar per Grup podent per exemple consultar la llista d’usuaris 

que son socis. 

 

Il·lustració 39: Filtres que es poden utilitzar per buscar usuaris 

 

3.2. Activar un usuari 
 

Primer de tot explicarem el que ha de passar per activar un usuari. Un usuari no enregistrat vol 

enregistrar-se, omple el formulari d’usuaris i crea un compte. Aleshores el seu  compte serà 

creat i s'enviarà un enllaç d'activació a l'adreça de correu electrònic que ha introduït. Abans de 

poder identificar-se com usuari registrat, ha d'activar el compte fent clic sobre l’enllaç que el 

sistema l'ha enviat a la seva adreça de correu, i després l’administrador/a l'activarà.  

Quan un usuari crea un compte l’administrador rep un Mail amb la seva informació per avisar 

de que hi ha un nou usuari pendent de confirmació i saber qui es. 

Aleshores  caldrà que accedim a la zona d’administració de Joomla. Afegim a l’adreça habitual 

administrator, es a dir, si l’adreça de Joomla es http://www.nova.scgenealogia.net/ l’adreça 

que hem d’afegir és http://www.nova.scgenealogia.net/administrator/. Al menú que trobem a 

http://www.nova.scgenealogia.net/
http://www.nova.scgenealogia.net/administrator/
http://www.nova.scgenealogia.net/
http://www.nova.scgenealogia.net/administrator/
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la part superior anem a usuaris/es -> gestor d’usuaris busquem l’usuari a la llista que es 

mostrarà. 

 

Il·lustració 40: Gestor d’usuaris 

A la il·lustració 30 podem observar al final de la llista un usuari que si mirem les columnes 

publicat i activat estan amb dos cercles vermells el que indica que l’usuari no esta activat ni 

validat. Cliquem el icona vermell que correspon a activat i l’usuari ja es podrà registrar a la 

nostra pàgina.  

3.3. Creació d’usuari 
 

Com a administrador també es pot crear un usuari directament tot i que es recomana que sigui 

l’usuari el que creï el nou compte. 

Primer accedim a l’administració, usuaris/es -> gestor d’usuaris -> Afegeix un usuari/a. El 

sistema ens mostrarà el formulari de la il·lustració 31. Omplirem els detalls del compte amb el 

nom i els cognoms de l’usuari, el nom d’usuari que tindrà a la pàgina i amb el que accedirà a la 

pàgina web, la contrasenya i la seva confirmació i per últim el correu electrònic.  

A la dreta hi ha dues pestanyes. La de configuració bàsica no la tocarem ja que els paràmetres 

per defecte son correctes. La pestanya de dades estadístiques conté totes les dades 

addicionals del formulari d’usuari. No son necessàries i l’usuari pot editar les seves dades quan 

vulgui.  

Per últim queda assignar grups a un usuari però d’això parlarem a l’apartat 3.8. Pel que 

cliquem a desa & tanca i ja hem creat un usuari. En cas de voler crear més d’un usuari cliquem 
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a Desa & Nou i ens sortirà un altre formulari per afegir un nou usuari. Quan guardem l’usuari 

s’enviarà un Mail al camp de Correu electrònic que es va omplir i un altre a l’administrador.  

 

Il·lustració 41: Afegeix un nou usuari/a 

 

3.4. Modificació d’usuari 
 

També es poden modificar les dades de l’usuari tot i que el propi usuari ho pot fer. 

Generalment l’administrador hauria de fer servir aquesta opció només per oferir la 

contrasenya a l’usuari que la ha oblidat (degut a que la contrasenya no es mostra al quan 

consultem les dades d’usuari). 

Primer accedim a l’administració, usuaris/es -> gestor d’usuaris i escollim l’usuari que volem 

modificar i cliquem al seu nom. El sistema ens mostra gairebé el mateix formulari que al crear 

un nou usuari. A la il·lustració 32 ho podem comprovar.  

Com he dit anteriorment, aquest formulari esta ple, mostra totes les dades excepte la 

contrasenya. Totes les dades són editables excepte la data de registre, l’ultima visita i 

l’identificador de l’usuari (ID). A la segona pestanya a la dreta podem trobar les dades 

estadístiques de l’usuari que també són modificables. També es poden modificar els grups als 

que pertany l’usuari però això ho reservem per l’apartat 3.8.  

Un cop acabada la edició de l’usuari caldrà guardar mitjançant desa o desa & tanca o caldrà 

cancel·lar la modificació.  
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Il·lustració 42: Edició d’usuari 

3.5. Habilitar/Deshabilitar usuari 
 

Quan deshabilitar un usuari impedim que el usuari faci login, el sistema no acceptarà l’ordre 

d’autentificar aquest usuari. Si l’usuari ja està registrat podrà accedir normalment amb els seus 

permisos però quan es desconnecti el sistema no acceptarà logins futurs. 

L’opció d’habilitar un usuari fa tot el contrari, permet que l’usuari faci login. Un usuari només 

pot estar habilitat o deshabilitat. 

Per realitzar aquestes accions accedim a l’administració, usuaris/es -> gestor d’usuaris 
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Il·lustració 43: Gestor d'usuaris 

Els usuaris habilitats son aquells que tenen el símbol  mentre els usuaris deshabilitats tenen 

el símbol . Canviar l’estat de l’usuari només cal clicar el símbol de l’usuari a la columna 

habilitat. Per habilitar i deshabilitar a múltiples usuaris seleccionem els usuaris mitjançant els 

checkbox  i després cliquem a la zona de dalt a la dreta bloca o desbloca (bloca deshabilitarà 

els usuaris i desbloca els habilitarà). 

3.6. Crear nous grups 
 

Els grups  són informació addicional dels usuaris que serveix per englobar-los  i més tard afegir 

permisos. Els grups poden ser fills d’altres grups i els permisos entre grups s’hereten (els nivells 

d’accés no). Per aquest motiu els usuaris que no hagin d’accedir a la zona d’administrador 

farem sempre que siguin fills de usuari registrat per tal d’evitar oferir permisos de creació o 

modificació sense voler. 

Ara passem a crear un nou grup accedim a l’administració, usuaris/es -> gestor de grups -> 

afegeix un grup.  Com podem observar a la il·lustració 34, el formulari de creació de grup 

només cal afegir el nom del nou grup i el grup principal, es a dir, el grup pare del que crearem 

(escollirem usuari registrar si no volem que accedeix a la zona d’administració també 

anomenada back-end). 

Un cop introduïdes les dades es pot escollir entre desa, desa & tanca, desa & nou i cancel·la 

per realitzar l’operació pertinent. 
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Il·lustració 44: Afegeix un grup 

A més a més, haurem d’editar l’article de la zona privada per permetre l’edició de l’article. En 

cas dels administradors de secció haurem de editar les categories que controlaran per 

permetre l’edició i la creació d’articles a aquella categoria. Per més informació consultar 

l’apartat 14: Gestió d’articles general. 

3.7. Edició de grups 
 

Accedim a l’administració, usuaris/es -> gestor de grups, el sistema mostrarà un llistat amb els 

diferents grups dels que escollirem el que volem editar. Un cop hem accedit, modificarem el 

títol del grup o el grup pare del grup editat.  
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Il·lustració 45: Llistat de grups 

3.8. Crear nous nivells d’accés 
 

Els nivells d’accés aprofiten els grups per permetre o denegar l’accés al contingut del lloc web. 

 Accedim a l’administració, usuaris/es -> Nivells d’accés -> Afegeix un nou nivell d’accés. El 

sistema mostrarà un formulari amb el nom del nivell d’accés i una llista amb tots els grups. 

Introduïm el nom i seleccionem els grups que tindran accés a aquest nivell. Es important donar 

accés al super user a tots els accessos perquè sinó l’administrador no podrà accedir a totes les 

zones de la pàgina. 

Per exemple, a l’hora de crear una curs o un projecte, per realitzar el control d’accés a la zona 

privada haurem de crear dos grups (membre i cap per projectes i alumne i professor per 

cursos). Un cop creats els grups crearem un nivell d’accés seleccionant els dos grups creats i el 

super user. Per acabar al crear l’article privat seleccionarem a accés el nivell d’accés que hem 

creat. 
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Il·lustració 46: Afegir un nivell d’accés 

3.9. Edició d’un nivell d’accés 
 

Accedim a l’administració, usuaris/es -> Nivells d’accés, el sistema mostrarà un llistat amb els 

diferents nivells d’accés dels que escollirem el que volem editar. Un cop hem accedit, 

modificarem el títol del nivell d’accés i/o els grups que pertanyen.  

 

Il·lustració 47: Llistat de nivells d’accés 
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3.10. Eliminar grups i nivells d’accés 
 

L’eliminació de tots dos elements es molt similar. Un cop elimines un grup, desapareix dels 

nivells d’accés i dels usuaris (això pot provocar que hi hagi nivells d’accés sense cap grup 

assignat) per aquest motiu s’ha d’anar amb molt de compte amb els grups i els nivells d’accés. 

A diferencia d’articles i categories, un cop esborrats no es poden recuperar, només tornar a 

crear. 

Per eliminar un grup accedim a usuaris/es -> gestor de grups (il·lustració 35: llistat de grups), 

escollim els grups que volem eliminar i cliquem a la icona de la paperera, on posa esborra.  No 

dona cap petició de confirmació pel que es millor anar amb molt de compte amb aquesta 

opció. 

Per eliminar un nivell d’accés accedim a usuaris/es -> Nivells d’accés (il·lustració 37: llistat de 

nivells d’accés), escollim els grups que volem eliminar i cliquem a la icona de la paperera, on 

posa esborra.  No dona cap petició de confirmació pel que es millor anar amb molt de compte 

amb aquesta opció. 

 

3.11. Assignar/Desassignar grups a un usuari 
 

Per assignar o des assignar un grup a un usuari haurem d’accedir a l’usuari de la mateixa 

manera que editant l’usuari (accedir a l’administració, usuaris/es -> gestor d’usuaris i escollim 

l’usuari que volem modificar). Anem a la part de sota del formulari (il·lustració 32) on trobem 

la secció Grups d'usuaris/es assignats i seleccionem o desseleccionem els grups corresponents. 

  



 

 154 

4. Gestió d’activitats 

4.1. Creació d’activitats 
 

Les activitats consistiran en un article informatiu de la mateixa i un formulari de preinscripció 

on qualsevol usuari es podrà apuntar a aquestes activitats. 

 

4.1.1. Creació del formulari d’inscripció 

 

Per crear una activitat primer de tot caldrà fer el formulari de preinscripció.  

 

 

Il·lustració 48: Gestió de formularis chronoforms 

 

Per fer-lo anem a Components-> Chronoforms -> Chronoforms manager i ens trobarem a la 

imatge 1. A partir d’aquí, seleccionem Tallers_cursos_activitats (de la mateixa manera que a la 

imatge 1) i seleccionem “Copy form”.   

Quedarà una pantalla similar a la imatge 2. Com es pot observar, s’ha creat un nou formulari 

anomenat “Tallers_cursos_activitats-Copy”, clicarem en ell i sortirà un formulari on només 

canviarem el “form name”. Es important que “form name” no tingui espais ni accents ni cap 

altre signe especial, en lloc de fer servir espais faci servir el guió inferior: “_”.  Després de posar 

el “form name” desitjat clica desa i tanca. El nom “Tallers_cursos_activitats-Copy” haurà 

canviat al nom que s’hagi introduït a “form name”.  
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Il·lustració 49: On modificar el nom del formulari 

 

El següent pas es anar a l’enllaç “Wizard edit” del propi formulari, es a dir, el “Wizard edit” a la 

mateixa fila del formulari. 

 

Aleshores es mostrarà el següent formulari on només haurem de tocar el “Header” del títol i el 

“Hidden field - # 33” . Cada camp té tres icones, eliminar, configurar i ordenar en aquest ordre 

clicarem el icona de configuració marcat a la imatge 4. 

 

Il·lustració 50: Primer element a modificar en el formulari d'activitats 

 

Sortirà la finestra de la imatge 5 però a la zona “code” sortirà codi html, per tenir una vista mes 

clara, clicarem a Add/remove editor marcat a la imatge. Aleshores sortirà el títol com es 

mostra a la imatge i haurem de canviar el títol pel desitjat. Un cop fet això cliquem a Apply i 

clicarem la X per sortir d’aquest pantalla. 
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Il·lustració 51: Modificar el títol del formulari d'activitats 

 

Ara busquem el camp hidden que esta al final de la pàgina i cliquem a la configuració com vam 

fer amb el header. 

 

Il·lustració 52: Modificar l’últim cap del formulari d'activitats 

A la imatge 7 podem observar com està marcat el que hem de modificar. Al camp Field default 

value haurem d’afegir el nom de l’activitat i la data per tal de poder identificar l’activitat si es 

repeteix en una altra data. Aquí es podran posar accents i espais sense cap tipus de problema. 

Fem apply i cliquem la X com en el cas del header. Finalment anem a la part superior de la 

pàgina i cliquem desa i tanca. 
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Il·lustració 53: El paràmetre a modificar de l'últim camp del formulari 

 

Ja tenim el formulari de preinscripció fet, aquest formulari es crea de la mateixa manera amb 

els cursos. 

4.1.2. Creació de l’article de l’activitat 

 

Ara hem de crear l’article de l’activitat. Facilitarem la feina creant un submenú per fer l’enllaç a 

de l’article a la inscripció. D’aquesta manera podrem trobar l’enllaç sense haver de copiar-lo i 

enganxar-ho directament. 

Anem a menús -> menú ocult formularis ->afegeix un nou element del menú. Ens sortirà el 

següent formulari. Omplirem Tipus d’element del menú i títol de l’element del menú. Per 

escollir a títol d’element clicarem a seleccionar i sortirà la següent pantalla: 

 

Il·lustració 54: Primer pas per afegir un element de menú que apunti a un formulari 
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Escollirem “Chronoforms Display Form”. A la part dreta ens sortirà una nova pestanya on 

haurem de posar el “form name” que vam escriure al inici de l’apartat anterior. Un cop 

introduït el títol i el form name. Només cal clicar desa & tanca. A la següent imatge estan els 

camps que cal omplir emmarcats. 

 

 

Il·lustració 55: Camps que cal omplir per afegir un nou element de menú del tipus formulari 

 

Un cop fet això anem a contingut -> gestor d’articles -> afegeix un nou article.  Ens mostrarà un 

formulari on primer de tot omplirem el títol amb el nom de l’activitat i l’any si es una activitat 

que es repeteix durant els anys. A continuació hem de seleccionar la categoria a la que pertany 

l’article.  Com es pot observar hi ha cadascun dels tipus d’activitats i a continuació una llista 

d’anys. Haurem de seleccionar un any de la llista del tipus d’activitat corresponent. Per 

exemple la categoria que esta marcada amb vermell correspon a sortides de l’any 2012. 

 

 

Il·lustració 56: Arbre de categories d'activitats 
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Si volem que es mostri a la primera plana d’activitats canviarem l’opció de destacat a Si i 

escriurem el cos de l’article a la secció mostrada a la següent imatge: 

 

Il·lustració 57: Estructura de l'article de l'activitat 

Primer farem el text justificat clicant a la icona marcada en vermell a la part superior de la 

imatge. Després escriurem les dades al quadre de text on posarem la informació en l’ordre que 

es mostra a la imatge, lloc, data, preu i informació addicional si hi ha. Per acabar clicarem a la 

segona icona marcada en vermell al centre de la imatge per crear l’enllaç al formulari 

d’inscripció.  Sortirà una nova finestra. A la part de dalt podem veure dos camps anomenats 

URL i Text. A text posarem el nom de l’enllaç desitjat, en aquest cas “Preinscripció “. Per 

escollir la URL farem servir el camp link browser. 
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Il·lustració 58: Com crear un enllaç a un article 

Cliquem a “Menú” i s’expandirà mostrant tots els menús, cliquem a menú ocult formularis que 

es on vam afegir l’element de menú del formulari de preinscripció i escollim el formulari que 

vam crear. Un cop clicat sortirà una adreça a URL. Fem insert i ja tenim l’enllaç al formulari de 

preinscripció. Per últim fem  desa & tanca i ja em acabat de crear l’article d’activitat. 

 

Il·lustració 59: Utilitzar el camp link browser per afegir un enllaç a un article 
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4.2. Edició d’activitats 
 

En aquest apartat només parlarem d’editar l’article activitats. La edició de formularis es farà a 

l’apartat Formularis: Chronoforms. Tot i així les bases es poden trobar a l’apartat 4.1.1. Creació 

del formulari d’activitats. 

Per realitzar la edició de l’article activitat es pot fer de dues maneres: accedint a l’activitat des 

de la pàgina de Joomla o des de la zona d’administració. 

Primer parlarem de la pàgina de Joomla i després per la zona d’administració. 

 

 

 

4.2.1. Modificació de l’article d’una activitat per la pàgina de Joomla (front-end) 

 

Bàsicament, haurem de navegar pel lloc web fins a trobar l’activitat. Anem a Activitats a través 

del menú i si és una activitat destacada l’haurem trobat, en cas contrari accedirem a l’enllaç 

totes les activitats i identificarem l’activitat pel tipus i el seu any. Un cop trobada l’activitat, ens 

haurem de fer login a la pàgina (si no ho estàvem abans, es important dir que només els 

usuaris amb permisos per editar com l’administrador i l’administrador auxiliar) de tal manera 

que trobarem els icones als articles marcats a la il·lustració 

 

Il·lustració 60: Com accedir a la edició d’un article des de el front-end 
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Un cop hem entrat a l’edició de l’activitat ens trobem amb un formulari d’edició de la següent 

manera: 

 

Il·lustració 61: Formulari d'edició d'article al front-end 

Com podem observar a la il·lustració 51 podem modificar el títol, el seu text  i moltes altres 

coses com la categoria a la que pertany (només ho farem si l’article està a una categoria 

equivocada, es molt perillós fer canvis de categoria a un article), podem despublicar l’article, 

modificar el nivell d’accés i les seves meta dades. Un cop hem acabat seleccionem desa o 

cancel·la. 

 

4.2.2. Modificació de l’article d’una activitat a la zona d’administració 

 

Accedim a la zona d’administració i anem a continguts -> Gestor d’articles. El sistema mostrarà 

un llistat de tots els articles del sistema. 
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Il·lustració 62: Gestor d'articles 

A la il·lustració 52 podem observar que mostrant 10 articles per pàgina tenim 17 pàgines amb 

10 articles cadascuna. Això fa un total d’uns 170 articles i encara no esta totalment omplerta 

de contingut la pàgina.  Per poder trobar els articles hem d’utilitzar les eines de filtratge.  

 

Il·lustració 63: Filtres de gestió d'articles 

Les eines de filtratge de que disposem ens permeten trobar articles pel seu títol (o paraules 

que contingui el títol), per si l’article està publicat o no, per categoria i altres filtres que no 

seran tant útils com el nivell d’accés o l’autor de l’article. 

Un cop hem identificat l’article que volem modificar, el cliquem i el sistema ens mostra el 

formulari amb les dades de l’article. 

De la mateixa manera que a l’apartat anterior, podem modificar el títol, el seu text  i moltes 

altres coses com la categoria a la que pertany (només ho farem si l’article està a una categoria 

equivocada, es molt perillós fer canvis de categoria a un article), podem despublicar l’article, 

modificar el nivell d’accés i les seves meta dades. A més a més podem permetre a grups 

concrets editar les dades d’aquest article (això serà útil a projectes i cursos). 

Un cop hem acabat seleccionem desa & tanca o cancel·la. 
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Il·lustració 64: Edició de l'article d'una activitat des de la zona d'administració 

 

4.3. Activitat finalitzada 
 

Un cop s’hagi acabat l’activitat, caldrà fer una sèrie d’accions per evitar confusions. Degut a 

que hi ha un històric d’activitats no eliminarem l’activitat pròpiament. El que farem serà treure 

l’enllaç de la preinscripció a l’activitat i si tenim noves activitats i aquesta activitat era 

destacada, deixarà de ser destacada per tal d’afegir altres activitats noves. 

4.3.1. Treure l’enllaç de la preinscripció i fer que l’activitat no sigui destacada 

 

Per fer això haurem de fer una edició d’activitats. Accedirem a l’activitat (veure l’apartat 4.2. 

Edició d’activitats, per més informació) i el sistema ens mostrarà el formulari d’edició.  L’opció 

Destacat la canviarem a no i al text eliminarem l’enllaç de preinscripció. 
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Il·lustració 65: Eliminació de la preinscripció de l'activitat 
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5. Gestió de cursos 

5.1. Creació d’un nou curs 
 

5.1.1. Creació del formulari d’inscripció 

Per crear un curs primer de tot caldrà fer el formulari de preinscripció.  

 

 

Il·lustració 66: Gestor de formularis chronoforms 

 

Per fer-lo anem a Components-> Chronoforms -> Chronoforms manager i ens trobarem a la 

imatge 1. A partir d’aquí, seleccionem Tallers_cursos_activitats (de la mateixa manera que a la 

imatge 1) i seleccionem “Copy form”.   

Quedarà una pantalla similar a la imatge 2. Com es pot observar, s’ha creat un nou formulari 

anomenat “Tallers_cursos_activitats-Copy”, clicarem en ell i sortirà un formulari on només 

canviarem el “form name”. Es important que “form name” no tingui espais ni accents ni cap 

altre signe especial, en lloc de fer servir espais faci servir el guió inferior: “_”.  Després de posar 

el “form name” desitjat clica desa i tanca. El nom “Tallers_cursos_activitats-Copy” haurà 

canviat al nom que s’hagi introduït a “form name”.  
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Il·lustració 67: Canviar el nom a un formulari chronoforms 

 

El següent pas es anar al link Wizard edit del propi form, es a dir, el Wizard edit a la mateixa fila. 

 

Il·lustració 68: Accedir a la configuració del formulari chronoforms 

Aleshores es mostrarà el següent formulari on només haurem de tocar el “Header” del títol i el 

“Hidden field - # 33” . Cada camp té tres icones, eliminar, configurar i ordenar en aquest ordre 

clicarem el icona de configuració marcat a la imatge 4. 

 

Il·lustració 69: Primer paràmetre a editar al formulari d'activitats 

 

Sortirà la finestra de la imatge 5 però a la zona “code” sortirà codi html, per solucionar-ho 

clicarem a Add/remove editor marcat a la imatge. Aleshores sortirà el títol com es mostra a la 

imatge i haurem de canviar el títol pel desitjat. Un cop fet això cliquem a Apply i clicarem la X 

per sortir d’aquest pantalla. 
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Il·lustració 70: Canviar el títol del formulari 

 

Ara busquem el camp hidden que esta al final de la pàgina i cliquem a la configuració com vam 

fer amb el header. 

 

Il·lustració 71: Modificar el hidden field 

A la imatge 7 podem observar com està marcat el que hem de modificar. Al camp Field default 

value haurem d’afegir el nom del curs i l’any lectiu per tal de poder identificar el curs si es 

repeteix en una altra data. Aquí es podran posar accents i espais sense cap tipus de problema. 

Fem apply i cliquem la X com en el cas del header. Finalment anem a la part superior de la 

pàgina i cliquem desa i tanca. 
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Il·lustració 72: Modificar el camp “field default value” del hidden field 

 

Ja tenim el formulari de preinscripció fet, aquest formulari es crea de la mateixa manera que 

amb les activitats.  

Anem a menús -> menú ocult formularis ->afegeix un nou element del menú. Ens sortirà el 

següent formulari. Omplirem Tipus d’element del menú i títol de l’element del menú. Per 

escollir a títol d’element clicarem a seleccionar i sortirà la següent pantalla: 

 

Il·lustració 73: Escollir tipus d'element del menú 

Escollirem “Chronoforms Display Form”. A la part dreta ens sortirà una nova pestanya on 

haurem de posar el “form name” que vam escriure al inici de l’apartat anterior. Un cop 

introduït el títol i el form name. Només cal clicar desa & tanca. A la següent imatge estan els 

camps que cal omplir emmarcats. 
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Il·lustració 74: Camps necessaris per crear un element de menú que apunti a un formulari chronoform 

 

 

5.1.2. Creació de nous grups i nivells d’accés 

 

Accedim a Usuaris/es  -> Grups -> afegeix un grup.  Accedirem a un formulari on només hem 

de posar el títol del grup i el seu grup principal. En aquest cas sempre posarem com a grup 

principal usuari registrat i al títol posarem “Alumne del curs que estem creant”. Un cop fet això 

cliquem a desa & nou. Tornarà a sortir-nos el mateix formulari i farem el mateix però el títol 

d’aquest grup serà  “Professor del curs que estem creant”, recordem que el grup principal serà 

usuari registrat. Cliquem desa & tanca. 

 

Il·lustració 75: Crear grups 

Ens falta crear el nivell d’accés per el curs. Per fer-ho accedim a Usuaris/es  -> nivells d’accés -> 

afegir un nou nivell d’accés. A continuació el sistema mostra un formulari amb el títol i els 

grups existents. 
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Il·lustració 76: Crear nivell d'accés 

 

Escrivim al títol del nivell d’accés el nom del curs i seleccionem els dos grups que hem creat 

( Professor i Alumne del curs que estem creant) i al super usuari. Cliquem desa & tanca i ja 

hem creat el nivell d’accés que farem servir per aquest curs. 

5.1.3. Creació d’un fòrum per el curs 

 

Accedim a Components -> Fòrum kunena -> Gestor de categories. Seleccionem nou i els 

sistema ens mostrarà un formulari amb quatre pestanyes. Anem a la pestanya informació 

bàsica. 

 

Il·lustració 77: Crear un fòrum kunena 
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A principal cal posar la posició on tindrem el nou fòrum respecte els fòrums creats. Aquest 

fòrum serà fill d’una de les disciplines que conté cursos. Per aquest motiu ens assegurarem 

que escollim una disciplina que estigui sota cursos. Per exemple per escollir heràldica: 

 

Il·lustració 78: Categories del fòrum de cursos 

A nom afegim el nom del nostre curs. Els camps descripció i encapçalat de la categoria no són 

necessaris però es pot afegir una petita descripció del que és el curs i que s’espera del fòrum. 

Torno a repetir que no es necessari pel que no aprofundirem més. 

La següent pestanya que farem servir és la de Permisos on es pot permetre accedir a nivell de 

grup o per nivell d’accés. En aquest cas el tipus d’accés serà nivell d’accés i escollirem el nivell 

que vam crear a l’apartat anterior creació de nous grups i nivells d’accés.  Cliquem desa & 

tanca i ja hem creat un nou fòrum només accessible pels alumnes i el professor del curs. 

 

 

Il·lustració 79: Nivell d’accés al nou fòrum 
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Només falta publicar el fòrum. Escollim a la llista el fòrum que hem acabat de crear i cliquem 

publica. 

 

Il·lustració 80: Publicar el fòrum creat 

Afegirem el menú per que al fòrum ens mostri un menú lateral. 

Anem a menús -> menú ocult fòrum->afegeix un nou element del menú. Ens sortirà el següent 

formulari. Omplirem Tipus d’element del menú i títol de l’element del menú. Per escollir a títol 

d’element clicarem a seleccionar i sortirà la següent pantalla: 

 

Il·lustració 81: Crear un element de menú per el fòrum kunena 
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Escollirem  a Fòrum Kunena “Categoría”. A la part dreta ens sortirà una nova pestanya on 

haurem de seleccionar a “ID de categoria” el títol que vam posar al fòrum. Només cal clicar 

desa & tanca. A la següent imatge estan els camps que cal omplir emmarcats. En cas que doni 

un error per àlies repetir copiarem el camp del títol i el posarem a Àlies traient els espais. 

 

Il·lustració 82: Camps necessaris per crear l’element de menú fòrum kunena 

 

5.1.4. Creació de la zona privada del curs 

 

Ja tenim totes les eines per poder crear els articles. Tindrem un article públic on tothom podrà 

conèixer de que tracta el curs i si s’ha apuntat, hi haurà un enllaç per accedir a la zona privada 

on es podrà trobar informació útil pel curs i/o documents a més a més de l’accés al fòrum. 

Accedim a Contingut -> Gestor d’articles -> Afegeix un nou article i després afegim com a títol 

el nom del curs amb l’any lectiu i un “(zona privada)”,  al camp Accés seleccionem el nom del 

curs (el qual es va generar a creació de nous grups i nivells d’accés, també haurem de 

seleccionar la categoria i per últim el Text de l’article. 
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Il·lustració 83: Camps necessaris per la creació de la zona privada del curs 

Hi ha una gran quantitat de categories dedicades als cursos degut a que tenim la disciplina del 

curs, el tipus de curs, l’any i per cada any una zona privada on que es on afegirem aquest 

article.  

 

Il·lustració 84: Arbre de categories de cursos 

En aquesta imatge només podem observar dos tipus de cursos de la disciplina genealogia. Per 

trobar la categoria que volem escollir primer haurem de buscar “cursos de ‘disciplina’ ‘tipus’” 

on la disciplina i el tipus son als que pertanyen el curs que estem creant, després hem 

d’identificar l’any lectiu al que pertany (normalment serà l’últim) un cop identificat, clicarem a 

la zona privada justo a sota d’aquest any. 
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Per acabar aquest secció escriurem el contingut de l’article. Primer farem el text justificat 

clicant a la icona següent . Després escriurem les dades al quadre de text on posarem la 

informació adient del curs. Per acabar clicarem a la icona  per crear l’enllaç al formulari 

d’inscripció.  Sortirà una nova finestra. A la part de dalt podem veure dos camps anomenats 

URL i Text. A text posarem el nom del link desitjat, en aquest cas “Fòrum“. Per escollir la URL 

farem servir el camp link browser. 

 

Il·lustració 85: Creació de l'enllaç al fòrum creat 

Cliquem a “Menu” i s’expandirà mostrant tots els menús, cliquem a menú ocult fòrum que es 

on vam afegir l’element de menú del fòrum del curs i escollim el fòrum que vam crear. Un cop 

clicat sortirà una adreça a URL. Fem insert i ja tenim l’enllaç al fòrum.  

Per acabar donarem permisos al professor per editar aquest article. A la part inferior del 

formulari per crear un article tenim el que es mostra a la imatge. Un llistat de tots els grups i 

clicant a ells pots trobar les accions que pot fer cada membre dels diferents grups i modificar-

los. En aquest cas donarem permisos de edició a l’usuari professor del nom del curs. Això es 

pot fer clicant a la selecció de edita i canviant el valor a permès.  
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Il·lustració 86: Donar permisos d'edició al professor del curs 

 

Per últim fem  desa & tanca i ja em acabat de crear la zona privada del curs. 

 

5.1.5. Creació de la part pública del curs 

 

Accedim a Contingut -> Gestor d’articles -> Afegeix un nou article i després afegim com a títol 

el nom del curs amb l’any lectiu, també haurem de seleccionar la categoria i per últim el Text 

de l’article. 

Hi ha una gran quantitat de categories dedicades als cursos degut a que tenim la disciplina del 

curs, el tipus de curs, l’any i per cada any una zona privada on que es on afegirem aquest 

article.  
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Il·lustració 87: Arbre de categories de cursos 

 

En aquesta imatge només podem observar dos tipus de cursos de la disciplina genealogia. Per 

trobar la categoria que volem escollir primer haurem de buscar “cursos de ‘disciplina’ ‘tipus’” 

on la disciplina i el tipus son als que pertanyen el curs que estem creant, després hem 

d’identificar l’any lectiu al que pertany (normalment serà l’últim) un cop identificat el 

seleccionem. 

Per acabar posem destacat a Sí si volem que aparegui a la pagina principal de cursos. 
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Il·lustració 88: Format del contingut de la zona publica de cursos 

 

Ens falta afegir el contingut de l’article. Primer farem el text justificat clicant a la icona següent 

. A l’article tindrem en aquest ordre el professor, l’horari del curs, el tipus d’aquest curs  i 

una descripció del curs. Per acabar tenim hem d’afegir l’enllaç d’accés a la zona privada i un 

altre al formulari de preinscripció del curs. 

 

Només volem mostrar l’enllaç d’accés als usuaris que tinguin permisos per aquest motiu es fa 

servir el plugin Nice Content Acces Lite. Per fer-lo servir cal escriure {niceaccess-lite:25,26| 

contingut} on els números son els identificadors dels grups que poden accedir al contingut, 

però trobar aquests identificador cal anar a Usuaris/es -> Grups i agafar els números ID a la 

taula per els grups Alumne i Professor del curs. Per acabar afegirem com a contingut un enllaç 

al article privat del curs. Clicarem a la icona  per crear l’enllaç i sortirà la finestra següent. 
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Il·lustració 89: Afegir l’enllaç a la zona privada del curs 

A la part de dalt podem veure dos camps anomenats URL i Text. A text posarem el nom del link 

desitjat, en aquest cas “Accedir al curs “. Per escollir la URL farem servir el camp link browser. 

Cliquem a Content i s’expandirà mostrant totes les categories, cliquem a cursos, després a la 

disciplina desitjada i al tipus de curs desitjat, després cliquem l’any desitjat i zona privada i 

cliquem l’article que vam crear a l’apartat anterior. Un cop clicat sortirà una adreça a URL. Fem 

insert i ja tenim l’enllaç a la part privada del curs. 

Creem un altre enllaç i fem tot de la mateixa manera però el camp text serà preinscripció i a 

linkbrowser accedirem a  menú->menú ocult formularis  i per acabar al formulari de 

preinscripció del nostre curs. Quan tinguem l’enllaç fem insert i desa & tanca. 

I d’aquesta manera hem acabat de crear un nou curs. 
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5.2. Edició de cursos 
 

Degut a que la edició i la creació són molt similars, simplement quan arribem a la llista 

d’articles o de formularis hem de clicar a l’article o al Wizard edit del formulari. Per aquest 

motiu consulta l’apartat anterior: 5.1. Creació d’un nou curs. 

 

5.3. Baixa de curs 
 

En aquest apartant simplement despublicarem els elements del curs en qüestió. 

5.3.1. Despublicar el formulari del curs 

 

Anem a la zona d’administració, components-> chronoforms. Trobarem la llista de formularis 

fem clic a la icona de published del formulari que volem treure. 

5.3.2. Despublicar el fòrum del curs 

 

Anem a la zona d’administració, components->fòrum kunena->Gestor de categories. Trobem el 

fòrum que volem despublicar (fill de cursos) i cliquem a la icona de la columna publicat. 

5.3.3. Despublicar els articles públic i privat 

 

Anem a la zona d’administració, contingut-> Gestor d’articles. Trobem els articles que volem 

despublicar buscant al filtre escrivint el nom del seu títol i cliquem a la icona de la columna 

publicat dels articles. 
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6. Gestió de projectes 

6.1. Creació d’un nou projecte 

6.1.1. Creació de nous grups i nivells d’accés 

 

Accedim a Usuaris/es  -> Grups -> afegeix un grup.  Accedirem a un formulari on només hem 

de posar el títol del grup i el seu grup principal. En aquest cas sempre posarem com a grup 

principal usuari registrat i al títol posarem “Membre del projecte que estem creant”. Un cop 

fet això cliquem a desa & nou. Tornarà a sortir-nos el mateix formulari i farem el mateix però 

el títol d’aquest grup serà  “Cap del projecte que estem creant”, recordem que el grup 

principal serà usuari registrat. Cliquem desa & tanca. 

 

Il·lustració 90: Crear grups 

Ens falta crear el nivell d’accés per el projecte. Per fer-ho accedim a Usuaris/es  -> nivells 

d’accés -> afegir un nou nivell d’accés. A continuació el sistema mostra un formulari amb el 

títol i els grups existents. 

 

Il·lustració 91: Crear nivell d'accés 
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Escrivim al títol del nivell d’accés el nom del projecte i seleccionem els dos grups que hem 

creat ( Cap i Membre del projecte que estem creant) i al super usuari. Cliquem desa & tanca i 

ja hem creat el nivell d’accés que farem servir per aquest curs. 

 

 

6.1.2. Creació d’un fòrum per el projecte 

 

Accedim a Components -> Fòrum kunena -> Gestor de categories. Seleccionem nou i els 

sistema ens mostrarà un formulari amb quatre pestanyes. Anem a la pestanya informació 

bàsica. 

 

 

Il·lustració 92: Crear un fòrum kunena 

A principal cal posar la posició on tindrem el nou fòrum respecte els fòrums creats. Aquest 

fòrum serà fill d’una de les disciplines que conté projectes. Per aquest motiu ens assegurarem 

que escollim una disciplina que estigui sota projectes. Per exemple per escollir heràldica: 
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Il·lustració 93: Categories del fòrum de projectes 

A nom afegim el nom del nostre projecte. Els camps descripció i encapçalat de la categoria no 

són necessaris però es pot afegir una petita descripció del que és el projecte i que s’espera del 

fòrum. Torno a repetir que no es necessari pel que no aprofundirem més. 

La següent pestanya que farem servir és la de Permisos on es pot permetre accedir a nivell de 

grup o per nivell d’accés. En aquest cas el tipus d’accés serà nivell d’accés i escollirem el nivell 

que vam crear a l’apartat anterior creació de nous grups i nivells d’accés.  Cliquem desa & 

tanca i ja hem creat un nou fòrum només accessible pels membres i el cap del projecte. 

 

 

Il·lustració 94: Nivell d’accés al nou fòrum 

 

Només falta publicar el fòrum. Escollim a la llista el fòrum que hem acabat de crear i cliquem 

publica. 
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Il·lustració 95: Publicar el fòrum creat 

Anem a menús -> menú ocult fòrum->afegeix un nou element del menú. Ens sortirà el següent 

formulari. Omplirem Tipus d’element del menú i títol de l’element del menú. Per escollir a títol 

d’element clicarem a seleccionar i sortirà la següent pantalla: 

 

Il·lustració 96: Crear un element de menú per el fòrum kunena 

Escollirem  a Fòrum Kunena “Categoría”. A la part dreta ens sortirà una nova pestanya on 

haurem de seleccionar a “ID de categoria” el títol que vam posar al fòrum. Només cal clicar 

desa & tanca. A la següent imatge estan els camps que cal omplir emmarcats. En cas que doni 

un error per àlies repetir copiarem el camp del títol i el posarem a Àlies traient els espais. 
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Il·lustració 97: Camps necessaris per crear l’element de menú fòrum kunena 

 

6.1.3. Creació de la zona privada del projecte 

 

Ja tenim totes les eines per poder crear els articles. Tindrem un article públic on tothom podrà 

conèixer de que tracta el projecte i si forma part, hi haurà un enllaç per accedir a la zona 

privada on es podrà trobar informació útil pel projecte i/o documents a més a més de l’accés al 

fòrum. 

Accedim a Contingut -> Gestor d’articles -> Afegeix un nou article i després afegim com a títol 

el nom del projecte,  al camp Accés seleccionem el nom del projecte (el qual es va generar a 

creació de nous grups i nivells d’accés, també haurem de seleccionar la categoria i per últim el 

Text de l’article. 
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Il·lustració 98: Camps necessaris per la creació de la zona privada del curs 

Les categories de projectes tenen només tres nivells. La categoria de Projectes aquesta té una 

subcategoria per cada disciplina i per acabar capa disciplina te coma a subcategoria una zona 

privada. 

 

Il·lustració 99: Arbre de categories de projectes 

En aquesta imatge podem observar totes les categories de projectes. Per trobar la categoria 

que volem escollir primer haurem de buscar la disciplina per acabar escollirem la categoria 

privat que penja de la disciplina del projecte. 

 

Per acabar aquest secció escriurem el contingut de l’article. Primer farem el text justificat 

clicant a la icona següent . Després escriurem les dades al quadre de text on posarem la 

informació adient del curs. Per acabar clicarem a la icona  per crear l’enllaç al formulari 

d’inscripció.  Sortirà una nova finestra. A la part de dalt podem veure dos camps anomenats 

URL i Text. A text posarem el nom del link desitjat, en aquest cas “Fòrum“. Per escollir la URL 

farem servir el camp link browser. 
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Il·lustració 100: Creació de l'enllaç al fòrum creat 

Cliquem a “Menú” i s’expandirà mostrant tots els menús, cliquem a menú ocult fòrum que es 

on vam afegir l’element de menú del fòrum del projecte i escollim el fòrum que vam crear. Un 

cop clicat sortirà una adreça a URL. Fem insert i ja tenim l’enllaç al fòrum.  

Per acabar donarem permisos al cap de projecte per editar aquest article. A la part inferior del 

formulari per crear un article tenim el que es mostra a la imatge. Un llistat de tots els grups i 

clicant a ells pots trobar les accions que pot fer cada membre dels diferents grups i modificar-

los. En aquest cas donarem permisos de edició a l’usuari cap del nom del projecte. Això es pot 

fer clicant a la selecció de edita i canviant el valor a permès.  
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Il·lustració 101: Donar permisos d'edició al professor del curs 

 

Per últim fem  desa & tanca i ja em acabat de crear la zona privada del projecte. 

 

6.1.4. Creació de la part pública del projecte 

 

Accedim a Contingut -> Gestor d’articles -> Afegeix un nou article i després afegim com a títol 

el nom del projecte, també haurem de seleccionar la categoria i per últim el Text de l’article. 

Les categories de projectes tenen només tres nivells. La categoria de Projectes aquesta té una 

subcategoria per cada disciplina i per acabar capa disciplina te coma a subcategoria una zona 

privada. 

 

Il·lustració 102: Arbre de categories de projectes 
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En aquesta imatge podem observar totes les categories de projectes. Per trobar la categoria 

que volem escollir haurem de buscar la disciplina desitjada i la escollirem. 

 

 

Il·lustració 103: Format del contingut de la zona publica de cursos 

 

Ens falta afegir el contingut de l’article. Primer farem el text justificat clicant a la icona següent 

. A l’article tindrem en aquest ordre el professor, l’horari del curs, el tipus d’aquest curs  i 

una descripció del curs. Per acabar tenim hem d’afegir l’enllaç d’accés a la zona privada. 

 

Només volem mostrar l’enllaç d’accés als usuaris que tinguin permisos per aquest motiu es fa 

servir el plugin Nice Content Acces Lite. Per fer-lo servir cal escriure {niceaccess-lite:25,26| 

contingut} on els números son els identificadors dels grups que poden accedir al contingut, 
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però trobar aquests identificador cal anar a Usuaris/es -> Grups i agafar els números ID a la 

taula per els grups Membre i Cap del projecte. Per acabar afegirem com a contingut un enllaç 

al article privat del projecte. Clicarem a la icona  per crear l’enllaç i sortirà la finestra 

següent. 

 

Il·lustració 104: Afegir l’enllaç a la zona privada del projecte 

A la part de dalt podem veure dos camps anomenats URL i Text. A text posarem el nom del link 

desitjat, en aquest cas “Accedir“. Per escollir la URL farem servir el camp link browser. Cliquem 

a Content i s’expandirà mostrant totes les categories, cliquem a projectes, després a la 

disciplina desitjada i a zona privada i cliquem l’article que vam crear a l’apartat anterior. Un 

cop clicat sortirà una adreça a URL. Fem insert i ja tenim l’enllaç a la part privada del curs. 

I d’aquesta manera hem acabat de crear un nou projecte. 
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6.2. Edició de projectes 
 

Degut a que la edició i la creació són molt similars, simplement quan arribem a la llista 

d’articles hem de clicar a l’article. Per aquest motiu consulta l’apartat anterior: 6.1. Creació 

d’un nou projecte. 

 

6.3. Baixa de projectes 
 

En aquest apartant simplement despublicarem els elements del projecte en qüestió. 

6.3.1. Despublicar el fòrum del projecte 

 

Anem a la zona d’administració, components->fòrum kunena->Gestor de categories. Trobem el 

fòrum que volem despublicar (fill de cursos) i cliquem a la icona de la columna publicat. 

6.3.2. Despublicar els articles públic i privat del projecte 

 

Anem a la zona d’administració, contingut-> Gestor d’articles. Trobem els articles que volem 

despublicar buscant al filtre escrivint el nom del seu títol i cliquem a la icona de la columna 

publicat dels articles. 
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7. Gestor de fòrums (Fòrum Kunena) 

7.1. Creació d’un fòrum 
 

Accedim a Components -> Fòrum kunena -> Gestor de categories. Seleccionem nou i els 

sistema ens mostrarà un formulari amb quatre pestanyes. Anem a la pestanya informació 

bàsica. 

 

Il·lustració 105: Crear un fòrum kunena 

A principal cal posar la posició on tindrem el nou fòrum respecte els fòrums creats. Aquest 

fòrum serà fill d’una de les disciplines que conté cursos. Per exemple escollim heràldica: 

 

Il·lustració 106: Categories del fòrum 
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A nom afegim el nom del fòrum. Els camps descripció i encapçalat de la categoria no són 

necessaris però es pot afegir una petita descripció del que és el curs i que s’espera del fòrum. 

Torno a repetir que no es necessari pel que no aprofundirem més. 

La següent pestanya que farem servir és la de Permisos on es pot permetre accedir a nivell de 

grup o per nivell d’accés. En aquest cas el tipus d’accés serà nivell d’accés i escollirem el nivell 

públic en cas que tothom pugui accedir o un especial per projectes o cursos.  Cliquem desa & 

tanca i ja hem creat un nou fòrum. 

 

 

Il·lustració 107: Nivell d’accés al nou fòrum 

 

Només falta publicar el fòrum. Escollim a la llista el fòrum que hem acabat de crear i cliquem 

publica. 

 

Il·lustració 108: Publicar el fòrum creat 
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7.2. Sincronitzar usuaris 
 

Els usuaris del fòrum no es sincronitzen automàticament amb els usuaris, només quan l’usuari 

entra al fòrum. Si volem donar permisos de moderador a un usuari i aquest no ha accedit al 

fòrum no el trobarem. Per aquest motiu cal fer sincronitza usuaris. També permet eliminar els 

usuaris del fòrum (si eliminem un usuari de Joomla tot i que no s’ha afegit a aquest manual 

degut a que simplement bloquejant ja impedim l’accés als usuaris). I també si afegim a un 

usuari a un grup que pertany a un curs o projecte utilitzant la sincronització aconseguirem que 

pugui veure els fòrums privats al moment. 

 Per fer això hem d’accedir a la zona d’administració, components -> fòrum Kunena. El sistema 

ens mostrarà un llistat d’activitats, farem servir sincronitza usuari. 

 

Il·lustració 109: Sincronitza usuari amb els fòrums 

Seleccionem les opcions desitjades i escollim sincronitza. 
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7.3. Afegir/Treure moderadors 
 

També podem donar permisos als usuaris per controlar els fòrums, afegint moderadors. Per 

fer un usuari moderador d’un fòrum primer de tot el fòrum ha de tenir configurat que tingui 

moderadors. Això ho podem fer mirant el gestor de categories. Anem a la zona d’administració 

i accedim a components-> fòrum kunena -> gestor de categories. 

 

Il·lustració 110: Comprovar que el fòrum esta configurat per tenir moderadors 

Un cop comprovat, anem a gestor d’usuaris i seleccionem l’usuari desitjat (si no hi és recorda 

sincronitzar usuaris, està indicat a l’apartat anterior. 

El sistema ens mostrarà un formulari amb múltiples pestanyes. Accedirem a la pestanya 

moderació. El camp moderació clicarem si i seleccionarem les categories del fòrum que volem 

que moderi (per seleccionar múltiples categories premi la tecla Ctrl i amb la tecla premuda vagi 

clicant les diferents categories).   

A la hora de treure un moderador, podem modificar el camp moderació a no i deixarà de tenir 

els privilegis de moderador. 

A la pestanya configuració bàsica  al camp títol del rang escollirem moderador. Fem desa i 

tanca. 
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Il·lustració 111: Com fer un usuari moderador de fòrums 

 

7.4. Neteja de fòrums 
 

Si deixem als fòrums tots els temes creats, en un temps la pàgina seria massa gran. Per aquest 

motiu existeix aquesta opció que elimina els temes que no han rebut cap resposta en el 

número de dies que escollim. Els temes fixos (permanents) o tancats no s’esborraran.  

Accedim a components-> fòrum kunena  i seleccionem l’opció neteja de fòrums. Un cop fet 

això escollim la categoria que volem netejar i el temps que fa que no es respon al tema. Tots 

els temes amb un temps major seran esborrats. No es recomana que el número sigui menor de 

20 dies. 
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Il·lustració 112: Neteja de fòrums 

 

7.5. Dades de configuració 
 

En aquest apartat parlarem de la zona de configuració del fòrum. A la zona de configuració del 

fòrum parlarem d’alguns paràmetres configurables que poden resultar útils en un futur. Primer 

de tot per arribar anem a la zona d’administració, components-> fòrum kunena -> configuració.  

A la pestanya  General : 

 Direcció de correu electrònic del Fòrum afegirem un Mail vàlid per enviar 

subscripcions als usuaris del fòrum. 

 Fòrum tancat, si hagués qualsevol problema amb el funcionament del fòrum posarem 

el fòrum tancat a si, l’administrador serà l’únic usuari que podrà accedir. Bloquejant el 

fòrum guanyarem temps per poder solucionar qualsevol problema del fòrum. 

A la pestanya lloc web: 

 Temes per pàgina, missatges per pàgina ens permeten mostrar més o menys temes i 

missatges als temes per tal de trobar la proporció correcta. 

A la pestanya usuaris: 

 Lectura/escriptura publica permet que tots els usuaris pugui escriure, fins i tot els no 

registrats. 

 E-mail a moderadors i a administradors fa que rebin mails sobre els nous temes creats 

i els nous missatges creats respectivament. 
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A la pestanya pujades: 

 Es pot permetre als usuaris pujar fitxers, es poden limitar l’amplada i el tipus de fitxer. 
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8. Gestor de publicacions 
 

Les publicacions no són res més que un conjunt d’articles. Per aquest motiu parlarem de la 

seva creació només. 

8.1. Creació de publicacions 
 

Es divideixen de la següent forma. No  parlarem d’altres publicacions degut a que aquest 

article no canviarà.  

Recordem que la pàgina principal de publicacions, de paratge, de butlletins i altres 

publicacions estan a la categoria publicacions. A la categoria paratge tenim la informació de 

cada paratge i a articles i revistes tindrem els pdf incrustats. Per altra banda a la categoria 

butlletins tindrem incrustats els pdf del butlletins. 

8.1.1. Afegir un paratge 

 

Cada cop que creem un paratge nou haurem de fer l’article d’informació del paratge on 

afegirem tots els articles amb els seus autors i cada article del paratge tindrà un enllaç al pdf 

incrustat corresponent.  

8.1.1.1. Crear els articles que contenen els documents 

 

Accedim a la zona d’administració Contingut -> Gestor d’articles i seleccionem nou. Escrivim el 

títol que estarà compost per Paratge “numero” i nom de l’article si no es tracta del paratge 

complet. A categories seleccionem Articles i revistes. 

Al text de l’article hem de posar el que es mostra a la il·lustració: 

{pdf}http://www.nova.scgenealogia.net/Documents/paratge/paratge1.pdf|app:adobe{/pdf} 

On “http://www.nova.scgenealogia.net/Documents/paratge/” es on es trobarà el document 

pdf i “paratge1.pdf” es el nom del document. 

Per últim fem desa & tanca. Haurem de repetir el procés per tots els articles i la revista sencera 

del paratge.  
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Il·lustració 113: Article amb pdf incrustat 

8.1.1.2. Crear l’article que mostra l’índex del paratge  

 

En aquest apartat, crearem un article anant a Continguts -> Gestor d’articles i seleccionarem 

Nou. A títol afegirem el número del paratge i l’any. La categoria serà paratge. I a text haurem 

de crear una taula amb dues columnes, a la columna de l’esquerra tindrem els articles i a la de 

la dreta tindrem els seus autors. Finalment afegirem un últim enllaç a tota la revista.  
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Il·lustració 114: Creació de l’índex del paratge 

A continuació parlarem de com crear la taula desitjada. Primer cliquem a l’opció marcada a la 

imatge següent. 

 

Il·lustració 115: Opció crear una nova taula 

Ens sortirà la finestra mostrada a la il·lustració següent, on podem afegir Columnes al camp 

Cols i files al camp Rows i altres opcions més relacionades amb l’estil de la taula com el seu 

tamany (gràcies als camps Width i Height). Afegirem a Cols dos i a Rows el número d’articles 

que te el paratge. Afegirem a Width 645px per tal que la taula tingui més espai. 
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Il·lustració 116: Configuració de taula 

Per més informació sobre les taules consulta el punt 14: Gestió d’articles general. 

Aleshores ens queda posar a on correspongui els noms dels articles i dels autors i fora de la 

taula el nom del paratge amb l’any. A cada article i al paratge hem d’afegir l’enllaç a l’article 

corresponent que hem creat a l’apartat anterior. Seleccionem el nom de l’article i cliquem la 

icona . 
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Il·lustració 117: Enllaç a un article d'un paratge 

Al link browser cliquem a contingut, després a publicacions, anem a paratge i quan 

seleccionem articles i revistes trobarem tots els articles que vam crear amb els pdf incrustats. 

Seleccionem l’article corresponen i fem insert. 

Això ho haurem de repetir fins que tinguem tots els articles i la revista disponibles en els links 

corresponents. 

Un cop fet només queda fer desa & tanca. 

8.1.1.3. Afegir el link del nou paratge a l’article que conté tots els paratges 

 

Per acabar d’afegir un paratge ens queda afegir l’enllaç a l’article que mostra l’índex del 

paratge (l’article creat a l’enllaç anterior).  

Primer accedim a l’article, anem a la zona d’administració Contingut->Gestor d’articles i 

busquem al filtre per categoria seleccionem publicacions. 

 

Il·lustració 118: Filtre per categoria 

Seleccionem l’article que te com a nom paratge. Anem al final del text i afegim un nou enllaç 

. Ens mostrarà la finestra per afegir enllaços. 
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Il·lustració 119: Afegir enllaç al paratge 

A text posem el número del paratge i l’any en que es va publicar. A link browser anem a 

Content -> Publicacions -> Paratge seleccionem el paratge corresponent i cliquem insert. 

Finalment fem desa & tanca per guardar els canvis a l’article. 

8.1.2. Afegir butlletí 

 

Cada cop que creem un butlletí nou haurem de fer l’article amb el pdf incrustat i un enllaç a 

aquest article amb la imatge de la primera pàgina.  
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8.1.2.1. Crear l’article que conté el document del butlletí 

 

Accedim a la zona d’administració Contingut -> Gestor d’articles i seleccionem nou. Escrivim el 

títol que estarà compost per Butlletí “numero” i data de publicació (mes i any). A categories 

seleccionem Butlletins. 

Al text de l’article hem de posar el que es mostra a la il·lustració: 

{pdf}http://www.nova.scgenealogia.net/Documents/butlletins/butlleti1.pdf|app:adobe{/pdf} 

On “http://www.nova.scgenealogia.net/Documents/butlletins/” es on es trobarà el document 

pdf i “butlleti1.pdf” es el nom del document. 

Fem Desa & tanca. 

 

Il·lustració 120: Article amb pdf incrustat 

 

8.1.2.2. Afegir el link del nou butlletí  a l’article que conté tots els butlletins 

 

Per acabar d’afegir un paratge ens queda afegir l’enllaç a l’article que mostra l’índex del 

paratge (l’article creat a l’enllaç anterior).  

Primer accedim a l’article, anem a la zona d’administració Contingut->Gestor d’articles i 

busquem al filtre per categoria seleccionem publicacions. 
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Il·lustració 121: Filtre per categoria 

 

Il·lustració 122: Icones que utilitzarem per afegir el nou enllaç de butlletí 

Si no hi ha cap casella de la taula buida, clicarem qualsevol lloc de la taula i després clicarem la 

icona marcada a la il·lustració anterior ( ). D’aquesta manera haurem creat una nova fila de 

la taula al final d’aquesta. 

L’enllaç al nou butlletí contindrà una imatge de la primer plana del butlletí i un text amb el 

número del butlletí i l’any.  Primer haurem de pujar la imatge. Per fer-ho clicarem a la icona 

. 



 

 208 

El sistema obrirà una finestra com a la de la il·lustració següent. Accedim a la carpeta butlletins 

i seguidament a pujada de fitxers cliquem examinar per tal d’afegir la imatge. Cliquem inicia 

pujada i un cop acabada sortim.  

 

Il·lustració 123: Pujar una imatge de butlletins 

A continuació cliquem dins d’una casella de la taula que estigui buida i cliquem la icona  . 

Ens sortirà una finestra molt més elaborada on tornarem a accedir a butlletí i escollirem la 

imatge que hem pujat. 

A la zona de dalt ens sortiran les propietats de la imatge. Esborrarem totalment el text 

alternatiu i al primer camp de dimensions posarem 106 per disminuir les dimensions de la 

imatge, l’altra dimensió es reduirà automàticament per que la imatge continuï estant ben 

proporcionada. 

Fem insert i ens sortirà un missatge per avisar-nos de que no hem posat el text alternatiu. 

Seleccionem Yes i ja tenim la imatge. 

Nota: hem tret el text alternatiu de la imatge degut a que quan creem l’enllaç, el sistema 

afegirà el text alternatiu just davant del text que afegirem a la imatge i es molt fàcil oblidar 

treure-ho allà. 
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Il·lustració 124: Inserció d’una imatge de butlletí 

Un cop hem afegit la imatge, fem Enter i afegim el text.  Només queda fer l’enllaç, seleccionem 

la imatge i el text i cliquem la icona .  Al camp text sortirà el text que hem afegit amb la 

imatge, per afegir l’enllaç busquem a link browser a contingut -> Publicacions -> Butlletins i 

escollim l’article que vam crear a l’apartat anterior.  Fem insert i Desa & tanca. 
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Il·lustració 125: Enllaç del butlletí 
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9. Gestió de notes de premsa 
 

Les notes de premsa són articles que utilitzen paràmetres addicionals als que hem vist fins ara. 

Una nota de premsa es un article que parla d’una noticia relacionada amb qualsevol disciplina 

que estudia la societat. 

9.1. Crear un article de notes de premsa 
 

Un cop detectada una noticia, crearem l’article. Accedint a la zona d’administració, Contingut-> 

Gestor d’articles, seleccionem nou i ens apareixerà el formulari de creació d’articles.  

 

Il·lustració 126: Camps que s'han de modificar a les notes de premsa 

Com es pot observar a la imatge anterior, en aquest cas tindrem dades addicionals que canviar. 

Posarem el títol de la noticia de la premsa a títol, escollirem la categoria notes de premsa i a 

inici de publicació afegirem la data de la noticia de premsa en que va ser publicada. Clicant la 

icona  apareixerà un calendari on podrem seleccionar la data. 

A opcions d’article haurem de seleccionar mostra a l’opció de mostra data de publicació tal i 

com es pot veure a la il·lustració següent. 

Per acabar ens queda parlar del contingut. Primer de tot, mostrarem la font de la noticia, com 

per exemple La Vanguardia. Després farem un petit resum de la noticia i per acabar posarem 

un enllaç a la noticia.  
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Il·lustració 127: Opcions d'article 

Per realitzar l’enllaç clicarem la icona  i ens sortirà una finestra on a URL posarem la 

direcció de la noticia i a Text posarem “Anar a la noticia”. Un cop fet això cliquem a insert i 

després fem desa & tanca. 

9.2. Editar un article de notes de premsa 
 

Per realitzar la edició només cal accedir a l’article de la noticia en qüestió accedint per la zona 

d’administració, gestor de continguts i fem servir el filtre per categories per trobar notes de 

premsa. Un cop seleccionat serà molt fàcil trobar l’article que busquem. Les dades a editar es 

poden observar a l’apartat anterior, de fet es tracta del mateix formulari d’article. 
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10. Gestió de blogs (component zoo) 
 

A l’hora de fer servir tant el blog de la societat com el blog d’activitats, cap de les seves 

entrades son articles. Son ítems del component Zoo. Hi ha molts altres elements però només 

farem servir els ítems i les categories per tal de gestionar els blogs. 

Per accedir haurem d’anar a la zona d’administració, Components -> Zoo.  A continuació 

escollirem amb quin blog volem treballar. 

 

Il·lustració 128: Accés als blogs 

Per desgracia aquest component no existeix en català i per aquest motiu la zona 

d’administració estarà en castellà. 

10.1. Afegir una categoria 
 

Un cop hem accedit cliquem a la pestanya de categories i fem nou. De la mateixa manera que 

a les categories dels articles, hem de definir el pare i posar un nom. En el nostre cas, totes les 

categories que creem les farem filles de blog/activitats depenent del blog en que treballem. 
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Il·lustració 129: Formulari per afegir categories 

10.2. Crear una nova entrada a un blog 
 

Un cop hem accedit cliquem a la pestanya d’ítems i fem nou. El sistema ens permet escollir 

entre crear autors (author) o articles. Escollim article i el sistema ens mostra el formulari per 

crear un article. 

Mostrarem un exemple per que puguem contemplar millor els diferents paràmetres del 

formulari. Al paràmetre “nombre” posarem el títol. Posarem “Publicado” a si. Escollirem totes 

les categories que volem que la nostra entrada (o ítem) tingui pressionant la tecla Ctrl i clicant-

les mentre esta pressionat. Sempre afegirem la categoria blog al “blog de la SCGHSVN” i la 

categoria activitat al “blog d’activitats”. La categoria principal es posarà automàticament (i 

serà blog o activitat als blogs corresponents). 

 

Il·lustració 130: Primera part del formulari de ítem 

Al camp text afegirem el contingut de la entrada. Es pot afegir una imatge a teaser imatge que 

farà que les entrades quedin millor. Per altra banda, el resolució de la imatge abans de pujar-la 
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hem de comprovar que no sigui molt superior a 300 x 225 píxels aproximadament degut a que 

sinó la imatge serà molt gran i el conjunt text-imatge no quedarà be. 

 

Il·lustració 131: Segona part del formulari ítem 

 Per acabar fem Desa & tanca. 

Com es pot observar hi ha més opcions com per exemple afegir autor, però hem decidit no 

complicar més els ítems. 

10.3. Modificar una entrada a un blog 
 

Un cop hem accedim al blog on volem modificar la entrada, anem a la pestanya d’ítems i 

cliquem la entrada que volem editar.  

Mostrarem un exemple per que puguem contemplar millor els diferents paràmetres del 

formulari. Al paràmetre “nombre” posarem el títol. Posarem “Publicado” a si. Escollirem totes 

les categories que volem que la nostra entrada (o ítem) tingui pressionant la tecla Ctrl i clicant-

les mentre esta pressionat. Sempre afegirem la categoria blog al “blog de la SCGHSVN” i la 

categoria activitat al “blog d’activitats”. La categoria principal es posarà automàticament (i 

serà blog o activitat als blogs corresponents). 

 

Il·lustració 132: Primera part del formulari de ítem 
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Al camp text afegirem el contingut de la entrada. Es pot afegir una imatge a teaser imatge que 

farà que les entrades quedin millor. Per altra banda, el resolució de la imatge abans de pujar-la 

hem de comprovar que no sigui molt superior a 300 x 225 píxels aproximadament degut a que 

sinó la imatge serà molt gran i el conjunt text-imatge no quedarà be. Finalment fem Desa & 

tanca. 

 

Il·lustració 133: Segona part del formulari ítem 

10.4. Eliminar una entrada a un blog 
 

Existeixen dues maneres de deixar de mostrar una entrada de blog. La primera que és la mes 

recomanable es despublicar-lo, d’aquesta manera el sistema no el mostrarà però continuarà 

existint i el podrem tornar a afegir quan vulguem. La segona opció consisteix a eliminar 

totalment la entrada del sistema pel que no es podrà recuperar.  

Per despublicar l’article accedirem al blog i anirem a la pestanya ítems del blog desitjat. 

Identificarem la entrada que volem que els usuaris no puguin veure. I cliquem a la icona  

de la columna “Publicado”. Un cop fet això  la icona passarà a ser  mostrant que la entrada 

no està publicada 

 

Il·lustració 134: Despublicant una entrada 

Per eliminar una entrada seleccionarem la entrada i clicarem a “Esborra”. No hi ha cap 

missatge de confirmació ni es podrà recuperar la entrada, molt de compte. 
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Il·lustració 135: Eliminant una entrada del sistema 

 

10.5. Gestió de comentaris 
 

També es poden controlar els comentaris per evitar que una persona escrigui comentaris 

ofensius i similars. Per fer-ho tindrem les eines d’editar, desaprovar, marcar com a spam i 

eliminar.  

Anem a l’opció “Comentarios” del blog concret. 

Editar ens permetrà modificar el comentaria, desaprovar el comentari farà que la resta 

d’usuaris no el puguin veure fins que sigui aprovat. 

 

Il·lustració 136: Editar comentari 

 Si marquem una entrada com spam només la podrem veure si al filtre estat cliquem spam, es 

podria dir que es una versió de desaprovar que fa que l’administrador no el vegi cada cop que 

mira els comentaris de la mateix manera, es pot tornar a publicar si seleccionem l’opció no 

spam al comentari.  
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Il·lustració 137: Zona d’spam i com tornar el comentari com a publicat  

Per acabar ens queda la opció d’eliminar que fa que el comentari desapareixi totalment del 

sistema. 

 

10.6. Dades de configuració 
 

Les opcions de configuració d’aquest component no son gaires pel que parlarem de la majoria 

d’aquestes. 

Accedim a la pestanya de configuració d’un blog. Primer podem observar el nom del blog que 

pot ser modificat i també hi ha un desplegable amb plantilles que es poden aplicar als blogs. 

A més a més hi ha a la part dreta de la pàgina tres pestanyes amb diferents opcions. 

A la primera podem trobar el número d’entrades que volem mostrar per pàgina. L’ordre en 

que es mostraran, pot ser un ordre alfabètic o que les ultimes entrades publicades apareguin 

al principi o al final. Per acabar es poden afegir enllaços feed. 

 

Il·lustració 138: Configuració global del blog 

A la pestanya de plantilla podem ocultar parts com el títol o la imatge. Les coses més 

importants que té aquesta pestanya es l’alineació de la imatge del teaser  que si les imatges de 

les entrades con grans (molt superiors a 300x225px) quedarà millor escollir l’opció “Arriba”. 

També es poden mostrar les entrades en diverses columnes però això pot provocar que les 

imatges no quedin bé amb el text, pel que afegir mes de dues columnes no es aconsellable.  
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Il·lustració 139: Configuració global de la plantilla del blog 

Finalment queda la configuració dels comentaris que ens permet habilitar-los o deshabilitar-los 

ràpidament. En cas de que donéssim l’opció de comentar a tothom podríem fer que l’usuari 

ens hagués de donar un nom i un Mail.  

També podem fer que els comentaris hagin de ser aprovats abans d’aparèixer a la pàgina (s’ha 

deshabilitat perquè confiem amb els nostres usuaris i portaria una carrega de treball 

addicional gran).  

Hi ha l’opció d’evitar que un usuari enviï múltiples comentaris en un cert temps (per evitar 

spam i comentaris repetits).   

L’opció d’enviar Mails als usuaris quan tenen una resposta a un comentari (cal afegir un Mail 

vàlid per enviar-los al camp “Notificación por email”). 

També es poden mostrar Avatars tot i que farà que la pàgina es carregui lentament. 

Hi ha opcions per permetre a gent comentar a través de xarxes socials però nosaltres volem 

que comentin els nostres usuaris registrats solament. 

Per acabar queda la llista negra, una eina molt útil, es poden afegir paraules i adreces ip, tot 

comentari que contingui les paraules o les adreces ip de la llista negra es marcarà com spam. 

Només una adreça ip o una paraula per línia. 
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Il·lustració 140: Configuració global dels comentaris del blog 

Un cop acabat de configurar fem Desa. 
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11. Gestió de recursos de recerca (Mediawiki) 
 

A Mediawiki només parlarem de com crear i editar pàgines i tornar a versions anteriors d’una 

pàgina. 

11.1. Com introduir la informació 
 

Una pàgina wiki no s'escriu de la mateixa forma en que s'escriu amb un processador de textos. 

Tot el contingut és text pla, però amb una sèrie de codis continguts en el propi text, 

s'aconsegueix donar format a aquest. Aquest llenguatge s'anomena Wikitexto. Anem a veure 

els codis més senzills. 

 

Negreta i cursiva 

 

 

Per escriure text en negreta i cursiva, s'utilitzen apòstrofs de la següent manera: 

 

    2 apòstrofs a cada costat:'' cursives'' es llegirà com cursives. 

    3 apòstrofs a cada costat:'' 'negreta''' es llegirà com negretes. 

    5 apòstrofs a cada costat:'''' 'negretes i cursives''''' es llegirà com negretes i cursives. 

 

 

Si no vols preocupar-te de saber quants apòstrofs cal usar per a cada cosa, utilitza els botons 

que apareixen just a sobre de la finestra d'edició. Prement-los, s'escriurà un text a omplir per 

tu, envoltat del nombre adequat de apòstrofs. També pots seleccionar el text a formatar, i 

prémer després els botons. 

 

Seccions 

 

El teu nou article és massa gran? No ho dubtis: usa seccions. Per posar els títols, només 

necessites envoltar del signe igual (=), començant per 2 signes a cada costat per a la secció 

principal, i un més per cada subnivell. Per exemple: 

== Secció 1 == 

== Secció 2 == 

=== Secció 2.1 === 

=== Secció 2.2 === 

==== Secció 2.2.1 ==== 
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=== Secció 2.3 === 

== Secció 3 == 

Quan hagin 4 o més seccions, apareixerà automàticament una taula de contingut, amb l'índex 

de les seccions. 

Un detall molt important sobre els titulars de seccions: si poses un únic signe d'igual a cada 

costat, també s'ha d'interpretar com un titular de primer nivell, però amb algunes diferències: 

 

 La mida de lletra coincidirà amb el del títol de l'article. No és bona idea, ja que el títol 

hauria de poder diferenciar-se de tota la resta. 

 Si només hi ha titulars amb dos iguals, s'interpretaran com a titulars de primer nivell. 

Però si mescles titulars amb un igual i amb dos, a partir del primer titular amb un signe 

igual, tots els que vinguin darrere tindran el mateix nivell que el seu nombre d'iguals. 

És a dir: els titulars amb dos iguals que vinguin darrere ja no seran de primer nivell, 

sinó de segon. 

 Per això, el millor és no fer servir titulars amb un únic signe igual = com aquest =. 

Comença sempre per titulars de primer nivell amb dues iguals, ia partir d'aquí, afegeix 

tants iguals com subnivells calguin. 

 

 

Sagnia 

 

Sagnar el text és desplaçar cap a la dreta, i pot millorar molt la llegibilitat quan es treballa amb 

comentaris en una pàgina de discussió. Per sagnar text, utilitza tants signes de dos punts (:) 

com desplaçaments vulguis que es facin. Quan facis un salt de línia, es considera com la fi de la 

sagnia del paràgraf que hagis escrit. 

Exemple: 

Línia sense sagnar. 

: Línia amb sangria. 

:: Línia amb més sagnia. 

: Una altra línia amb sagnia. 

Aquest text es mostrarà així: 

Línia sense sagnar. 

    Línia amb sagnia. 

        Línia amb més sagnia. 

    Una altra línia amb sagnia. 
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Vinyetes 

 

Si vols utilitzar vinyetes, o llistes amb punts al començament dels paràgrafs, utilitza els 

asteriscs. Funcionen d'una manera similar al sagnat: com més posis, més profund serà el nivell 

de la vinyeta. 

Exemple de vinyetes: 

* Primer punt. 

* Segon punt. 

** Subapartat del 2 º punt. 

* Tercer punt. 

Aquest text es mostrarà així: 

    Primer punt. 

    Segon punt. 

        Subapartat del 2 º punt. 

    Tercer punt. 

Exemple de numeració: 

# Primer punt. 

# Segon punt. 

# # Subapartat del 2 º punt. 

# Tercer punt. 

Aquest text es mostrarà així: 

    Primer punt. 

    Segon punt. 

        Subapartat del 2 º punt. 

    Tercer punt. 
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Com afegir enllaços 

Pàgines internes 

 

Per afegir pàgines internes has de posar el títol entre dos claudàtors [[títol]] aquest exemple 

quedaria com a títol 

Si vols que el nom de l’enllaç sigui diferent cal fer-ho de la següent manera: 

 [[títol| accedeix a títol]] 

Es a dir, afegim el nom de l’enllaç separat per una línia vertical (Alt + 1). El resultat quedarà de 

la manera:  accedeix a títol 

Pàgines externes 

 

Per afegir pàgines externes has de posar la direcció URL i el nom de l’enllaç separat per un 

espai tot entre claudàtors. Per exemple: [http://www.nova.scgenealogia.net Pàgina principal 

de la Societat]. 

D’aquesta manera tindrem Pàgina principal de la Societat i enviarà a la direcció afegida. 

Una altra opció es posar només la URL entre els claudàtors i es mostrarà la URL. 

 

11.2. Crear una nova pàgina a la wiki 
 

Simplement haurem de crear una pàgina interna com hem indicat anteriorment. Haurem de 

modificar una pàgina i crear un enllaç a una pàgina interna. 

 

Il·lustració 141: Exemple de creació d’una pàgina de la wiki 

http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
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En aquest exemple hem modificat la pàgina principal i hem afegit el següent codi: 

* [[Exemple]] 

Gràcies a això tenim l’enllaç Exemple que està en vermell degut a que està buit. Si cliquem a 

l’enllaç ens envia directament a la pantalla d’edició de la pàgina on podem afegir qualsevol 

tipus d’informació. 

Hem afegit només exemple i ha quedat de la manera següent: 

 

Il·lustració 142: Pàgina d'exemple creada 

11.3. Editar una pàgina de la wiki 
 

A continuació editarem el contingut d’una pàgina. Es pot editar a nivell de tota la pàgina o una 

part de la pàgina. Per modificar tota la pàgina cliquem a la pestanya modifica a la part superior 

de la pàgina. A l’hora d’editar només  una part, accedirem al modifica que hi ha a l’esquerra 

d’un títol. 

 

Il·lustració 143: Modificació d'una pàgina 

 Aleshores ens trobarem amb el formulari de modificació: 
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Il·lustració 144: Modificació d'una pàgina a la Wiki 

Com podem observar, hi ha icones per donar format al text. Les més utilitzades seran: 

  per posar el text seleccionat en negreta.  

  per posar el text seleccionat en cursiva. 

  per posar els dobles claudàtors al text seleccionat (i crear una pàgina nova). 

  per posar els claudàtors al text seleccionat (per que funcioni correctament cal que 

hi hagi una URL i el nom que volem afegir a l’enllaç). 

  per posar el text seleccionat com un nou títol de segon nivell. 

A la part de sota de la pàgina podem trobar opcions com guardar o Anul·lar la edició, mostrar 

com quedaria si guardéssim la pàgina o mostrar els canvis que hem fet. El resum serveix per 

indicar a aquesta versió que s’ha fet (es mostrarà al historial). 
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11.4. Control de versions de les pàgines 
 

Una altra eina important es l’historia que ens permet fer que s’ha fet i qui ho ha fet i finalment 

desfer els canvis que va fer. Per exemple a qui tenim l’historial de genealogia. 

 

Il·lustració 145: Historial de versions 

Com podem observar, hi ha totes les versions que ha hagut de genealogia. A una posa “sample” 

es el resum del que vaig parlar a l’apartat anterior, editar una pàgina de la wiki. Com es pot 

veure podem fer comparacions de versions. Farem una entre la primera versió i la última. I el 

sistema ens mostra el següent: 

 

Il·lustració 146: Comparació de versions 

Aleshores podem modificar les versions per afegir tot allò que s’ha esborrat accedint a 

modifica. El sistema ens tornarà a mostrar el formulari d’edició on farem els canvis necessaris 

per retornar les dades que hagin estat esborrades involuntàriament per algun usuari. 
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12. Afegir una enllaç d’una nova associació 
 

Per afegir una associació hem d’afegir l’enllaç a la pàgina externa de la seva associació i 

aconseguir la imatge del seu logo.  

Primer accedim a l’article, anem a la zona d’administració Contingut->Gestor d’articles i 

busquem al filtre per categoria seleccionem publicacions. 

 

Il·lustració 147: Filtre per títol 

I editem l’article clicant al seu nom. 

 

Il·lustració 148: Icones que utilitzarem per afegir el nou enllaç de butlletí 
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Si no hi ha cap casella de la taula buida, clicarem qualsevol lloc de la taula i després clicarem la 

icona marcada a la il·lustració anterior ( ). D’aquesta manera haurem creat una nova fila de 

la taula al final d’aquesta. 

L’enllaç a la nova associació contindrà una imatge dels seu logo i un text amb el seu nom.  

Primer haurem de pujar la imatge. Per fer-ho clicarem a la icona . 

El sistema obrirà una finestra com a la de la il·lustració següent. Accedim a la carpeta banners i 

seguidament a pujada de fitxers cliquem examinar per tal d’afegir la imatge. Cliquem inicia 

pujada i un cop acabada sortim.  

 

Il·lustració 149: Pujar una imatge  

A continuació cliquem dins d’una casella de la taula que estigui buida i cliquem la icona  . 

Ens sortirà una finestra molt més elaborada on tornarem a accedir a butlletí i escollirem la 

imatge que hem pujat. 

A la zona de dalt ens sortiran les propietats de la imatge. Esborrarem totalment el text 

alternatiu i als camps de dimensions posarem un número no superior a 130 x 159 per disminuir 

les dimensions de la imatge, l’altra dimensió es reduirà automàticament per que la imatge 

continuï estant ben proporcionada. 

Fem insert i ens sortirà un missatge per avisar-nos de que no hem posat el text alternatiu. 

Seleccionem Yes i ja tenim la imatge. 

Nota: hem tret el text alternatiu de la imatge degut a que quan creem l’enllaç, el sistema 

afegirà el text alternatiu just davant del text que afegirem a la imatge i es molt fàcil oblidar 

treure-ho allà. 
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Un cop hem afegit la imatge, fem Enter i afegim el text.  Només queda fer l’enllaç, seleccionem 

la imatge i el text i cliquem la icona .  Al camp text sortirà el text que hem afegit amb la 

imatge, per afegir l’enllaç posarem la URL de la pàgina externa directament al camp URL.  Fem 

insert i Desa & tanca. 
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13. Un nou any 
 

Cada any nou haurem d’afegir noves categories a les disciplines amb historials: activitats i 

cursos. A més a més haurem d’editar els articles de l’historial per tal d’afegir els nous anys. 

13.1. Noves categories 
 

Primer parlarem de com crear una categoria i als subapartats parlarem de quines categories 

hem de crear i on. 

Per crear una categoria primer hem d’accedir a la zona d’administració i accedir a Contingut               

->Gestor d’articles. Seleccionem la opció nou. A la següent imatge podem observar el formulari 

per crear una categoria i estan marcats els dos únics camps que haurem de tocar (fins i tot la 

zona privada tindrà accés públic perquè el control d’accés de les zones privades les fem a nivell 

d’article).  

 

Il·lustració 150: Creació d'una categoria 

 Un cop introduït el nom de la categoria i la categoria pare d’aquesta farem desa & tanca o 

desa & nou si volem crear una altra. 
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13.1.1. Categories d’activitats 

 

Les categories d’activitats que haurem d’afegir corresponen a l’any per a cada tipus d’activitat. 

Per exemple al 2013 haurem de crear categories amb el nom 2013 amb categories pare: 

sortides, conferencies, trobades i altres activitats. 

13.1.2. Categories de  cursos 

 

Les categories de cursos que haurem d’afegir seran moltes més, degut a que l’arbre de 

categories de cursos es molt gran. A més haurem d’afegir l’any escolar i com a subcategoria 

d’aquesta  una categoria “zona privada”. La categoria pare dels anys escolars serà el tipus de 

curs es a dir les categories que son de l’estil “Cursos d’heràldica ordinari” o “Cursos de 

nobiliària externs”. Per aclarir millor aquest fet observem una part de l’arbre de categories de 

cursos. 

 

Il·lustració 151: Categories de curs 

A la categoria “cursos de genealogia ordinari” hauríem d’afegir la subcategoria “2011/2012“ i a 

aquesta subcategoria l’haurem d’afegir una subcategoria “zona privada”. 

 

13.2. Modificacions a articles 

13.2.1. Historial d’activitats 

 

Per crear un enllaç que mostri totes les activitats d’un tipus i d’un any haurem de crear un 

element del menú. Després haurem d’afegir els nous enllaços a la pàgina de l’historial 

d’activitats. 

Accedim a la zona d’administració i anem a menú-> menú ocult activitats. 
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Il·lustració 152: Menú ocult d’activitats 

Seguirem la mateixa terminologia que a la imatge anterior, el títol que afegirem serà: “tipus 

d’activitat”-“any”. Escollim nou i trobarem el formulari de creació de menús.  

 

Il·lustració 153: Crear un menú per l’historial d’activitats 

Escollirem mostra una categoria en format blog al camp tipus d’element del menú i el camp 

títol afegirem el que hem dit al paràgraf anterior. Per acabar seleccionem la categoria que 

correspongui al títol que hem creat i seleccionem Desa & tanca. 
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Haurem de fer això per cada tipus d’activitat. Un cop hem acabat anirem a l’article Historial 

d’activitats, accedim a contingut->gestor d’articles i escrivim “historial” al filtre per trobar 

l’article ràpidament.  

Seleccionem l’article i al camp text seleccionem un títol d’activitats amb els seus enllaços (com 

es mostra a la il·lustració) i el peguem a sobre. Modifiquem el nom del títol copiat i 

modificarem la direcció a la que els enllaços apunten.  

 

Il·lustració 154: Editar l’historial d’activitats 

Seleccionem cadascun dels enllaços i cliquem a la icona . El sistema ens mostrarà una 

pantalla amb el títol i la url ja posades. Des de el link browser accedirem a Menu->menú ocult 

activitats i seleccionem el menú amb el nom que pertany al tipus d’activitat i a l’any desitjat. 

Fem Update i Desa & tanca. 
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Il·lustració 155: Elements del menú ocult activitats 

 

13.2.2. Historial de cursos 

 

Per crear un enllaç que mostri tots els cursos d’un any escolar haurem de crear un element del 

menú. Després haurem d’afegir els nous enllaços a la pàgina de l’historial d’activitats i de 

cursos. 

Accedim a la zona d’administració i anem a menú-> menú ocult cursos. 
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Il·lustració 156: Menú ocult de cursos 

Seguirem la mateixa terminologia que a la imatge anterior, el títol que afegirem serà: 

“Disciplina”-“tipus de curs”-“any escolar”. Escollim nou i trobarem el formulari de creació de 

menús.  

 

Il·lustració 157: Crear un menú per l’historial de cursos 
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Escollirem mostra una categoria en format blog al camp tipus d’element del menú i el camp 

títol afegirem el que hem dit al paràgraf anterior. Per acabar seleccionem la categoria que 

correspongui al títol que hem creat i seleccionem Desa & tanca. 

Haurem de fer això per cada tipus de curs i disciplina. Un cop hem acabat anirem als articles 

Cursos de “disciplina”, accedim a contingut->gestor d’articles i escrivim “cursos d” al filtre per 

trobar els articles ràpidament. Per cadascun dels articles (un per disciplina) haurem de fer el 

següent: 

Seleccionem l’article i al camp text seleccionem un títol de cursos amb els seus enllaços i el 

peguem a sobre. Modifiquem el nom del títol copiat i modificarem la direcció a la que els 

enllaços apunten.  

 

Il·lustració 158: Copiem la part seleccionada i la peguen a sobre 

Seleccionem cadascun dels enllaços i cliquem a la icona . El sistema ens mostrarà una 

pantalla amb el títol i la url ja posades. Des de el link browser accedirem a Menu->menú ocult 

cursos i seleccionem el menú amb el nom que pertany la disciplina, el tipus de curs i a l’any del 

curs desitjat. Fem Update i Desa & tanca. 
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Il·lustració 159: Elements del menú ocult de cursos 
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14. Calendari 
 

Al calendari de la pàgina principal podem afegir esdeveniments. Aquests esdeveniments es 

poden classificar en categories (son independents del gestor de categories, no son les mateixes 

que fem servir amb els articles). 

14.1. Afegir categoria d’esdeveniment 
 

Accedim a la zona d’administració, components->Jevents i cliquem la icona manage categories. 

Seleccionem nou i el sistema ens mostra un formulari per crear les categories.  

Afegirem el nom a la categoria i si volem podem fer que sigui una subcategoria d’una altra. 

També escollirem el color de fons que es mostrarà al calendari per denotar el tipus 

d’esdeveniment (també es poden afegir imatges de fons). I a administrator podem donar 

permisos d’administració a aquesta categoria per a qualsevol usuari (es a dir, podrà crear i 

editar els esdeveniments) tot i que no es recomanable. Fem desa i tanca i ja tenim una nova 

categoria. 

 

Il·lustració 160: Formulari de creació d'esdeveniment 
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14.2. Afegir esdeveniment 
 

Es poden afegir els esdeveniments des de la zona d’administració a components->Jevents 

seleccionant Manage event o des del calendari a la pàgina inicial (haurem d’estar autenticats 

com administradors) clicant a un dia concret i després clicant a afegir event.   

El formulari com es mostra a la il·lustració següent, té dues pestanyes, a la primer es tracta el 

contingut de l’event mentre que a la segona es tracta el caràcter temporal. 

Afegim el títol a l’event i escollim una categoria. A continuació escrivim a activitat de que es 

tracta. Hi ha camps específics per la localització de l’event, la informació de contacte (l’adreça 

mail) i un camp d’informació addicional.  

 

Il·lustració 161: Crear event pestanya common 

A la pestanya calendar poden afegir la data d’inici i la data final de l’event i si no importa l’hora, 

podem desactivar-la clicant a “All day Event or Unspecified time”. També es poden programar 

repeticions com per exemple el que es mostra a la imatge següent correspon a repetir l’event 

els dilluns durant les properes 5 setmanes. Els events amb repetició poden arribar a resultar 

complexes però no són un objectiu d’aquest projecte pel que no parlarem més d’ells. 

Un cop configurada la data i el contingut fem save. 
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Il·lustració 162: Afegir un event pestanya calendar 

 

14.3. Editar/treure un esdeveniment 
 

Per editar un event hem d’accedir al dia pel calendari. El sistema mostrarà tots els títols dels 

events. Seleccionem l’event desitjat i després cliquem la icona  i ens mostrarà un llistat 

d’accions: 

 

Il·lustració 163: Opcions de modificació d'un event 
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Si volem modificar les dades escollirem “Edit event” si volem que no es mostri escollirem 

“unpublish event”. 

Quan fem edit event arribarem al mateix formulari de l’apartat anterior. Vagi a l’apartat 14.2. 

Afegir un esdeveniment. 
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15. Gestió d’articles general 

15.1. Configuració dels paràmetres 
 

A continuació parlarem de la configuració de paràmetres. Hi ha tres nivells, la configuració 

global, a nivell de menú i a nivell d’article. Cada opció a nivell de menú i d’article tenen una 

opció addicional anomenada mostra global.  

La prioritat de la configuració de paràmetres es inversa, es a dir, la que té major prioritat es la 

d’article, després la de menú i finalment la global. 

A continuació parlarem de les opcions que ofereix aquesta configuració: 

 

Il·lustració 164: Configuració d'articles 

La configuració d’articles, bàsicament consisteix en que es mostra i que no. Es pot mostrar la 

categoria a la que pertany, l’autor, les dates de creació, modificació i publicació, la seva 

navegació, la quantitat de vegades que un article s’ha vist, etc... 

A més a més es poden mostrar uns icones que ens permetrien imprimir els articles, enviar 

articles per e-mail. 

La pestanya categoria serveix per tots aquells elements de menú que mostren tots els articles 

d’una categoria. Permet mostrar el títol de la categoria, la seva descripció , si es volen mostrar 

les subcategories i quants nivells i per acabar com tractar amb subcategories sense articles. 
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La pestanya categories mostra les opcions de configuració globals de categories. Aquestes 

opcions de configuració no es troben als articles sinó a les categories. Serveix per mostrar la 

descripció de la categoria i les seves subcategories (no es recomanable cambiar-ho). 

La pestanya opcions del format tipus blog/destacats tracta de la configuració dels elements del  

menú que mostren els articles d’una categoria o els articles destacats d’una categoria.  Els 

articles d’introducció son aquelles que van sobre les columnes com a la nostra pàgina principal 

l’article de presentació. Els articles després de la introducció son aquells que són influenciats 

pel número de columnes. Podem escollir el número d’articles dels dos tipus anteriors i també 

el número de columnes (no es recomanen més de 2 degut a que els articles tindran molt poc 

espai). Per últim podem modificar l’ordre dels articles i si hi poden haver subcategories.  Nota: 

aquesta pestanya millor no tocar-la, si es vol modificar una zona millor anar a l’element de 

menú corresponent. 

La pestanya opcions dels recursos compartits mostra la forma d’ordenar els articles i si es farà 

servir la paginació. 

La pestanya de filtració de text mostra els filtres de text que es poden aplicar als usuaris/es 

dels grups seleccionats, amb els articles que enviïn. Es un sistema de seguretat molt útil. 

Per acabar tenim la pestanya permisos de la que parlarem a l’apartat 15.3. Permisos dels 

usuaris.   

Finalment escollim Desa & tanca per realitzar els canvis o cancel·la per no realitzar-los. 

15.2. Editor de text 
 

L’editor de text de Joomla es una de les eines més importants per a que els nostres articles 

tinguin una bona presentació i per tant la nostra pàgina tingui un bon disseny. Primer haurem 

d’autenticar-nos al lloc i si tenim permisos al menú Usuari trobarem la opció de crear un article. 

També podrem modificar els articles amb la icona . 

Per crear un article haurem de donar un títol i seleccionar la categoria en que es trobarà. 

També podem escollir un nivell d’accés perquè només uns tipus d’usuari el pugui veure. O 

indicar l’article com a destacat per que es trobi a la pàgina principal o a la d’activitats (sempre 

indicant la categoria que pertoca).  

A continuació parlarem de les opcions que ens ofereix el editor de text JCE per crear i editar 

continguts.  
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Il·lustració 165: Crear un article 

 

També es pot trobar la informació en el següent vídeo en castellà: 

http://www.youtube.com/watch?v=tXLHTy6Lkus 

Els primers icones dels que parlarem son els que modifiquen la forma del text:  

per ordre d’esquerra a dreta, el primer posa el text seleccionat en negreta, el segon el posa en 

cursiva, el tercer el subratlla i el quart el tatxa. A continuació mostrarem uns exemples:  

text text text text 

 Els següents icones són els que s’encarreguen de l’alineació , com a qualsevol 

altre editor de text. De dreta a esquerra: justificat, alinear al centre, alinear a l’esquerra i 

alinear a la dreta. Per exemple: 

text 

text 

text 

text 

Paragraph  ens permet afegir els canviar el format d’un text seleccionant-lo. Els 

header son els diferents nivells de títol que permet. 

http://www.youtube.com/watch?v=tXLHTy6Lkus
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Per eliminar el format podem utilitzar la icona . 

Font family i Font size  ens permeten canviar el tipus de lletra. Per 

defecte fa servir calibri i tots els articles fins ara estan fets amb aquesta font. 

La icona  ens permet canviar el color del text. Per escollir un color hem de clicar a la fletxa 

de la icona i escollir color. Per exemple: 

text 

La icona  ens permet canviar el color del fons del text. Per escollir un color hem de clicar 

a la fletxa de la icona i escollir color. Per exemple: 

text 

Les icones  serveixen per afegir i treure (en aquest ordre) la sangria al text. Per exemple 

clicant al primer icona tenim: 

Text 

Les icones  serveixen per afegir listes ordenades i no ordenades respectivament al 

text. Un exemple seria: 

Llista ordenada 

1. text 

2. text 

3. text 

4. text 

Llista no ordenada 

 text 

 text 

 text 

 text 

Les icones  serveixen per afegir subíndexs i superíndexs al text. Per exemple a 

continuació tenim un subíndex un text normal i un superíndex: 

text text 
text 

La icona  ens permet inserir caràcters por comuns. Obre una finestra amb tots els caràcters 

i quan escollim un es tanca i el tenim a l’editor. Els podem observar a la il·lustració següent. 
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Il·lustració 166: Caràcters especials 

La icona  afegeix una línia separadora. 

La icona  ens permet imprimir el text. 

Les icones  ens permeten buscar una paraula en el text i també reemplaçar-la 

respectivament.  

En la tercera línia es troben les icones de taules. Totes les funcionalitats lligades a les taules 

són accessibles també mitjançant el menú contextual (botó dret del ratolí). 

  

Inserir una nova taula. 

 Eliminar una taula. 

Propietats de la taula. 

 

A partir d’aquí es important la cel·la a la que està apuntant l’usuari. 

 

Propietats de la fila. 

  Propietats de la cel·la. 

 Inserir files abans. 

  Inserir files després. 

  Eliminar fila. 

  Inserir columnes abans. 

Inserir columnes després. 

  Eliminar columna. 
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La resta d’icones no són importants exceptuant els icones . 

Primer parlarem del primer icona, el de crear enllaç. Quan cliquem ens mostrarà en pantalla 

una finestra informativa que permet configurar l'enllaç. Observa que presenta tres pestanyes: 

la pestanya Enllaç és l'activa per defecte. 

 En el camp de text URL escriu l'adreça URL del lloc al qual apuntarà l'enllaç.  

 En el camp Text escriu el text que es mostrarà en l'article que serà el que actuï d'enllaç 

cap al lloc anterior. Serà un hiperenllaç típic d'Internet: en acostar el cursor del ratolí al 

text, es podrà fer clic sobre ell i es navegarà al lloc configurat en el camp URL. 

A continuació fem insert i tenim un nou icona. 

Per afegir una imatge cliquem la segona icona . A continuació es mostrarà la imatge 

següent, on podrem afegir o seleccionar imatges del sistema. 

 

Il·lustració 167: Gestor d'imatges 

Per explicar aquesta eina farem servir el següent tutorial en castellà:  

http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-

componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-

16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html 

 

 

http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html
http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html
http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html
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15.3. Permisos dels usuaris 
 

En aquest apartat parlarem dels permisos d’edició creació i publicació d’usuaris al sistema. Hi 

ha tres nivells: a nivell global, a nivell de categoria i a nivell d’article. Cal tenir en compte que 

els subgrups hereten permisos pel que s’ha d’anar amb molt de compte amb a què grup 

donem permisos 

Per accedir al nivell global anem a la zona d’administració contingut-> gestor d’articles i 

seleccionem opcions. Per acabar seleccionem la pestanya de permisos. 

 

Il·lustració 168: Permisos de configuració globals 

Com es pot observar hi ha gran quantitat de permisos.   

Les opcions configuració i accés al component permeten accedir al back-end i utilitzar el 

components. 

 L’opció crea permet crear articles a totes les categories. 

 L’opció esborra permet eliminar articles de totes les categories. 

 L’opció edita permet editar qualsevol contingut. 

 L’opció edita estat permet editar l’estat de qualsevol contingut. 

 L’opció edita propis permet editar els articles que ha creat l’usuari. 

A continuació parlarem dels permisos a nivell de categoria. Primer de tot cal aclarir que si 

dones a un grup un permís a una categoria també dones els mateixos permisos a totes les 

seves subcategories. 
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Anem a contingut-> Gestor de categories i anem a una categoria. Al final del formulari de la 

categoria tenim el que mostra la il·lustració següent: 

 

Il·lustració 169: Permisos a nivell de grup 

En aquest cas només tenim permisos de cara als articles i aquests només seran pels articles 

que pertanyin a la categoria editada. 

Per anar a l’últim nivell d’accés (a nivell d’article) anem a Contingut-> gestor d’articles i 

seleccionem un article. En aquest cas només podrem permetre esborrar-lo, editar-lo i editar el 

seu estat.  Els permisos seran només per aquest article. 
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16. Còpies de seguretat 
 

El mòdul akeeba backup ens permet crear copies de seguretat del lloc (només de la part de 

Joomla no fa backup de la wiki ni de les pàgines externes). 

Com manegar les copies de seguretat de la extensió akeeba backup té una gran quantitat de 

tutorials i per aquest motiu no perdrem més temps parlant d’ell. A continuació mostraré dos 

enllaços que expliquen perfectament com crear còpies de seguretat i com restaurar el sistema 

amb elles. 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/284-realizar-copia-de-seguridad-de-joomla-con-

akeeba-backup.html 

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/291-restaurar-copia-de-seguridad-de-joomla-con-

akeeba-backup.html 

 

  

http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/284-realizar-copia-de-seguridad-de-joomla-con-akeeba-backup.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/284-realizar-copia-de-seguridad-de-joomla-con-akeeba-backup.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/291-restaurar-copia-de-seguridad-de-joomla-con-akeeba-backup.html
http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/291-restaurar-copia-de-seguridad-de-joomla-con-akeeba-backup.html
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17. Gestió de formularis 
 

Aquest apartat esta dedicat al mòdul de Chronoforms en el que parlarem farem una breu 

introducció a crear un formulari. La copia i edició d’aquests formularis ja s’ha tractat en els 

apartats anteriors de creació de cursos i activitats. Per trobar informació addicional afegiré els 

tutorials oficials de la pàgina de chronoforms: 

http://www.chronoengine.com/downloads/chronoforms/chronoforms-tutorials/154-v4-

tutorials.html 

17.1. Creació d’un formulari 
 

Primer de tot accedirem a la pàgina d’administració i a components->chronoforms. Anirem a 

form Wizard i ens trobarem amb el següent formulari: 

 

Il·lustració 170: Formulari buit de Chronoforms 

Com es pot observar, a Drop tenim 4 pestanyes. A preview afegirem els elements del formulari, 

es a dir caixes de text, seleccions, etc... A events indicarem al formulari com es comporta i que 

fa amb la informació que rep. A form Settings tindrem el nom del formulari i si esta publicat o 

no. 

17.1.1. Pestanya preview 

 

Per afegir elements el que haurem de fer es arrossegar els diferents elements que tenim a 

drag. A continuació parlarem una mica dels elements bàsics més importants.  

http://www.chronoengine.com/downloads/chronoforms/chronoforms-tutorials/154-v4-tutorials.html
http://www.chronoengine.com/downloads/chronoforms/chronoforms-tutorials/154-v4-tutorials.html
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 Header Text: bàsicament es un cap on es pot afegir qualsevol cosa. Quan activem 

l’editor afegim text bàsic però si no activem l’editor podem afegir HTML i fins i tot PHP. 

 Text box: es l’element bàsic d’introducció d’informació. 

 Datetime box: serveix per afegir una data. Al formulari es mostrarà com un text box 

amb una icona que clicant apareixerà un calendari i podrem seleccionar la data. 

 Password box: com un text box però al escriure no es mostrarà la informació escrita. 

 Checkbox: bàsicament es això  serveix per escollir entre dos tipus d’informació. 

 Submit button: aquest element ha de ser a tots els formularis. Es el botó que permet 

que el formulari executi la seva funció. 

 

Il·lustració 171: Exemple d'element 

Com es pot observar a la il·lustració anterior, un cop hem afegit a preview un element ens 

surten tres icones. La primera serveix per treure l’element del formulari, la segona per 

configurar-lo i la tercera per moure’l de posició arrossegant-lo a la zona on el volem afegir. 

Quan cliquem configuració s’obrirà una finestra. A la configuració de l’element trobarem les 

dades field name que es com identifiquem els elements i label name que es on afegirem el 

nom que es mostrarà al formulari. 

Hi haurà alguns elements com el select box que contindran informació addicional necessari, en 

el cas del select box tenim un camp options on hem d’afegir el valor de cada opció i el nom de 

la opció separat pel signe = i cada opció en una línia diferent.  

En el cas del botó submit, el camp text mostra el que posarà al botó i podem afegir un botó per 

tornar a la pàgina anterior i esborrar el formulari  els quals també podrem modificar els seus 

noms.  

Cada cop que hem acabat de configurar un element haurem de clicar a apply i quan posi saved 

tancarem la finestra. 

17.1.2. Pestanya events 

 

El primer que veiem a aquesta pestanya es que hi ha dos tipus, On Load i On Submit. A On load 

haurem d’afegir els events que es realitzen al moment de carregar la pàgina, coses com Show 

HTML o load JS. A On submit haurem d’afegir el que el sistema farà desprès de fer submit, 

enviar un mail, mostrar un missatge o guardar dades a una base de dades concreta. 

De la mateixa manera que a la pestanya preview tenim les opcions treure, configurar i ordenar 

(tot i que l’ordre en aquest cas no importa. 

Cada acció té una llista d’opcions de configuració diferent pel que recomano mirar els tutorials 

de la pàgina oficial per entendre millor el funcionament de les diferents accions. 
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17.1.3. Pestanya  Form Settings 

 

En aquesta pestanya donarem el nom al form que no pot tenir espais ni caràcters especials, 

per realitzar separacions es recomanen els signes – o _. 

Per acabar només queda publicar el formulari. 

 

17.2. Eliminar o deixar de publicar un formulari. 
 

Per acabar amb el formulari només cal seleccionar l’activitat amb el checkbox i clicar a esborra, 

això eliminarà definitivament el formulari i no es podrà recuperar. També es pot despublicar 

un formulari simplement clicant sobre la icona de la columna published, aquesta es l’opció 

recomanada perquè sempre el podrem tornar a publicar (fent el mateix procés) . 

 

Il·lustració 172: Llistat de formularis Chronoforms 
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Manual de l’administador 

de secció 
 

Aquest manual servirà per que els responsables de les seccions i els professors i caps de 

projecte del lloc web puguin introduir contingut. 
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1. Introducció 
 

En aquest manual explicarem els principals elements que han de conèixer els responsables de 

secció del lloc web de la SCGHSVN i com afegir contingut.  
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2. Estructura del lloc 
 

En aquest apartat explicarem com està estructurat el lloc, és a dir, la seva organització en 

categories i cursos. 

 

2.1. Categories principals 
 

El lloc es compon de 9 categories principals:  

 

 Disciplines: aquesta categoria conté tota la informació referent a les disciplines que 

tracta la SCGHSVN.  

 

 Cursos: aquesta categoria conté tots els cursos que organitza la Societat.  

 

 Activitats: en aquesta categoria aniran les diferents activitats organitzades per la 

Societat.  

 

 Projectes: en aquesta categoria tindrem els projectes finalitzats de la Societat.  

 

 Fòrums: aquí tindrem els fòrums de discussió del lloc.  

 

 Publicacions: aquí tindrem totes les publicacions disponibles de la Societat.  

 

 Recursos: Aquí tindrem la informació útil per l’estudi de les disciplines corresponents.  

 

 Zona de socis: aquesta categoria estarà reservada als socis de la societat.  

 

 

Un cop introduïdes les categories principals, passarem a definir l’estructura de cadascuna 

d’elles. 

2.1.1. Disciplines 

 

Aquesta categoria contempla les 5 disciplines que estudia la Societat: Genealogia, Heràldica, 

Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària. Cadascuna d’aquestes Disciplines tindrà la seva pròpia 

subcategoria, i des de la descripció de la categoria principal Disciplines tindrem accés a les 

mateixes. 

A continuació anirem mostrant les diferents pàgines de la categoria disciplines i a quines 

categories pertanyen. 

 



 

 259 

 

Il·lustració 173: Pàgina principal de disciplines 

Aquest article pertany a la categoria Disciplines.  Cadascun del links porta a una subcategoria 

de disciplines. Mostrarem només genealogia degut a que la resta són molt similars. 

 

Il·lustració 174: Pàgina principal de la disciplina genealogia 
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A la il·lustració 2 podem observar la pàgina principal de genealogia. Aquest article forma part 

de la subcategoria de Disciplines anomenada genealogia. Conté una petita explicació de la 

disciplina genealogia. També podem observar que el menú lateral ha canviat, mostra tot el que 

està relacionat amb la genealogia. A partir d’aquest menú es pot accedir als cursos, projectes 

fòrums i recursos de genealogia.  

A continuació parlarem de cadascun d’aquests elements del menú. 

L’opció genealogia torna a portar a la pàgina principal de la disciplina genealogia. 

L’opció cursos de genealogia ens mostra un històric de cursos on podrem accedir als cursos 

d’un any i un tipus concrets.  Aprofundirem més sobre els cursos al següent apartat. Aquest 

article pertany a la categoria cursos i subcategoria genealogia. 

 

 

Il·lustració 175: Cursos de genealogia 

 

L’opció de projectes de genealogia mostra tots els projectes que hi ha de la disciplina 

genealogia. Aquesta pàgina conté múltiples articles. Aquest articles estan tots a la categoria 

projectes subcategoria genealogia. Cada article te un enllaç per accedir a la zona privada si es 

tenen permisos. 
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Il·lustració 176: Projectes de genealogia 

L’opció fòrum de genealogia ens envia directament al fòrum de genealogia. Aquesta pàgina no 

conté cap article pel que parlarem d’ella a l’apartat de fòrums. 

 

Il·lustració 177: Fòrum de genealogia 

  

Per últim la zona recursos ens enviarà a la wiki de la pàgina de la disciplina genealogia. A 

l’apart de recursos parlarem de la nostra wiki. 
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Il·lustració 178: Recursos de genealogia 

2.1.2. Cursos 

 

Des d’aquesta categoria accedirem als 3 tipus de curs que 

ofereix la Societat: cursos ordinaris, cursos monogràfics i 

cursos externs.  

 

L’arbre de categories de cursos es el més complex de tots 

degut a que té cinc nivells. La categoria principal es Cursos 

aquesta té cinc subcategories, una per disciplina. La 

subcategoria de disciplina té al mateix temps 3 sub 

categories que corresponen als diferents tipus de curs que 

hi ha. Les subcategories tipus de curs, com per exemple 

cursos ordinaris, tenen com a subcategoria els anys i per 

acabar els anys tenen una subcategoria anomenada zona 

privada. 

 

Els articles públics dels cursos estaran a la categoria de l’any 

mentre que les zones privades estaran a la zona privada 

corresponent a l’any del curs. 

 

Per que sigui més senzill mostrarem una imatge a la 

il·lustració 7: 

 

 
Il·lustració 179: Categories de cursos 
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A la pàgina principal de cursos podem trobar tots els cursos destacats (concretament la part 

publica dels cursos). També es pot trobar l’article d’introducció a aquest apartat amb un enllaç 

a Tots els cursos. Aquest enllaç va directament a l’article historial de cursos que mostra les 

diferents disciplines i al clicar una disciplina ens trobem amb la mateixa pàgina que vam trobar 

a la il·lustració 3: cursos de genealogia. També es pot arribar a la il·lustració 3 mitjançant el 

menú lateral clicant a genealogia. 

 

Il·lustració 180: Pàgina principal de cursos 

Un cop s’ha escollit una disciplina un tipus de curs i un any es mostren tots els cursos que hi ha 

que compleixen les restriccions anteriors.  A la il·lustració 9 podem observar un exemple. Cada 

curs correspon a un article que té un enllaç a un formulari d’inscripció al curs i un enllaç 

d’accés a la zona privada del curs on trobarem les dades que el professor vulgui oferir i un 

enllaç al fòrum privat del curs. 

L’article que correspon a la zona publica d’un curs contindrà la següent informació, el nom del 

curs com a títol, el professor, l’horari del curs, el tipus de curs i per acabar una explicació sobre 

el curs. 
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Il·lustració 181: Llistat de cursos de una disciplina, tipus i any concrets 

 

A la següent imatge tenim el formulari de preinscripció per accedir a un curs, que serà el 

mateix que el formular de preinscripció per accedir a una activitat. 

 

Il·lustració 182: Formulari de preinscripció de cursos i activitats 
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Es tracta d’un formulari molt senzill on cal afegir molt poca informació, en cas de ser soci 

clicarem la pestanya Soc soci i en comptes d’omplir el DNI, l’adreça el telèfon i el Mail de 

contacte, només haurem de posar el número de soci. 

 

 

Il·lustració 183: Zona privada d’un curs 

2.1.3. Activitats 

 

Des d’aquesta categoria podrem accedir als diferents tipus d’activitat que s’organitza des de la 

Societat. Aquesta categoria conté 4 subcategories: Sortides, Conferències, Trobades, i Altres 

Activitats. A la descripció de la categoria hi ha una petita descripció del contingut de cadascuna 

d’aquestes subcategories i links d’accés a cadascuna d’elles. Cada subcategoria conté una 

subcategoria any per poder realitzar l’historial d’activitats. 

Com es pot observar a la il·lustració 12, a la pàgina principal d’activitats tenim un article 

introductori amb un enllaç a l’historial d’activitats en el que es podrà trobar informació sobre 

totes les activitats que s’han fet a la societat. També conté les activitats destacades que 

bàsicament consistirà en les activitats noves. 
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Il·lustració 184: Pàgina principal d’activitats 

L’accés a totes les activitats es molt similar al dels diferents cursos. Accedim a totes les 

activitat i ens trobem amb la il·lustració 13 on podem anar als enllaços de tots els tipus 

d’activitats per cadascun del anys. 

 

Il·lustració 185: Historial d’activitats 

Accedim a sortides del 2012 i ens trobem amb un llistat de sortides. Cada activitat es un article 

que pertany a la categoria Activitats -> Sortides -> 2012. 



 

 267 

 

Il·lustració 186: Llistat d’activitats 

Cada activitat tindrà el seu nom al títol, la data en que es realitzarà una petita descripció, el 

seu horari i el preu. Per últim també tenen formularis de preinscripció que son iguals als de la 

il·lustració 10: formulari de preinscripció de cursos i activitats. 

 

2.1.4. Projectes 

 

Des d’aquesta categoria accedirem als projectes de la SCGHSVN, categoritzats per disciplina. 

Com a cursos cada disciplina te una subcategoria anomenada privat on tindrem les zones 

privades dels diferents projectes. 

Totes aquestes disciplines segueixen el mateix patró:  quan accedim a una disciplina dels 

projectes trobem tots els projectes que hi ha d’aquella disciplina. Cada projecte tindrà el seu 

títol, el nom del cap de projecte i una descripció. 
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Il·lustració 187: Pàgina principal de projectes 

 
Un cop dit això accedim a projectes i trobarem la pàgina principal (Il·lustració 12) on haurem 

de seleccionar la disciplina de la que tracta el projecte. A continuació trobarem tots els 

projectes de la disciplina en qüestió (Il·lustració 13). 

 

Il·lustració 188: Projectes d'una disciplina - zones públiques de projectes 

Per accedir a la zona privada s’ha de ser membre del projecte. Només l’administrador pot 

assignar aquests permisos als usuaris (aquesta informació es troba a gestió d’usuaris). A la 
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zona privada del projecte hi haurà la informació que pengi el cap de projecte i el fòrum privat 

del projecte (de la mateixa manera que a cursos). 

 

 
Il·lustració 189: Zona privada del projecte 

 
 

2.1.5. Fòrums 

 

L’apartat de fòrums fa servir un component anomenat Kunena que també té categories però 

en un concepte molt diferent. A kunena cada categoria que no sigui del tipus una secció és un 

fòrum. Cada fòrum pot tenir regles d’accés i inscripció diferents. En el nostre cas hem 

configurat els fòrums perquè tothom pugui accedir però nomes els usuaris registrats pugui 

escriure informació (exceptuant els fòrums privats de cursos i projectes que només podran ser 

accedits per les persones que participin a aquest cursos/projectes). 

Primer parlarem de les seccions dels fòrums que les podem observar a la il·lustració 18. A la 

secció principal tindrem un fòrum de normes, un de preguntes i peticiones d’ajuda on podran 

demanar ajut per qualsevol tipus de tema, un de novetats i curiositats on es parlarà de noticies 

que puguin estar relacionades amb la societat i per últim un fòrum de temes aliens con es 

parlarà de qualsevol cosa no relacionada amb la societat. A la resta de secció es parlarà sobre 

coses més concretes com les activitats, els cursos i projectes (tant públicament com de forma 

privada) i dels diferents tipus de recursos que la societat o els membres poden oferir. 
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Il·lustració 190: Seccions en que es descomposen els fòrums 

A la il·lustració 19 podem observar com es el fòrum de presentació i normes d’ús. Com es por 

observar es mostra un llistat de temes i hi ha l’opció de crear nous temes i fins i tot de 

subscriure’s a un fòrum per rebre Mails quan hi hagi noves entrades als temes. 

 

Il·lustració 191: Fòrum de Presentació 
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Il·lustració 192: Exemple de tema 

Per acabar aquesta secció accedirem a un tema i podem veure les diferents respostes, crear 

respostes, editar-les i fins i tot eliminar-les (aquestes  últimes opcions quan estiguem 

enregistrats com administradors degut a que els usuaris normals només poden editar i 

eliminar els seus comentaris). 

 

2.1.6. Publicacions 

 

La categoria publicacions té com a subcategories a paratge i butlletins. Les pàgines principals 

de cadascuna estan a publicacions mentre que tots els articles de paratges i tots els butlletins 

estan a les seves corresponents subcategories.  

Com es pot observar, a la pàgina principal (il·lustració 21) tenim simplement enllaços als 

diferents tipus de publicacions. 

La pàgina principal de paratge té una breu descripció sobre que és, un enllaç a com participar i 

per últim un enllaç per cada paratge publicat. 
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Il·lustració 193: Pàgina principal de publicacions 

Si accedim a un paratge (il·lustració 23) podem trobar tots els articles i els seus autors.  

 

Il·lustració 194: Pàgina principal de paratge 

També podem observar com  cada article es un enllaç  a l’article real en format pdf i també 

tenim un enllaç per descarregar tot el paratge. 
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Il·lustració 195: Pàgina de paratge 

El cas de butlletins es molt similar. A la pàgina principal tenim la seva descripció, les normes 

per participar i un enllaç a cada butlletí. 

 

 

Il·lustració 196: Pàgina principal de butlletí 
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Si accedim a un butlletí ens trobarem el pdf incrustat. En cas que l’usuari no sigui soci el 

sistema no el permetrà accedir. 

 

Il·lustració 197: Com es mostren les publicacions 

A altres publicacions tenim el llistat d’articles de paratges tarragonins, les missives també com 

un llistat d’articles i alguns fitxers de missives que es mostraran i tindran la mateixa restricció 

que els butlletins. I per acabar la col·lecció d’assaigs. 

 

Il·lustració 198: Altres publicacions 
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2.1.7. Recursos 

 

Aquest apartat consisteix directament en una wiki externa de Joomla (anomenada Mediawiki) 

que utilitzarà el mateix sistema d’autenticació que Joomla pel que no caldrà registrar-se als 

dos llocs. Tothom podrà accedir a la informació de la wiki però només podran introduir 

informació els usuaris registrats.  

Per altra banda, la wiki estarà dividida per les diferents disciplines de la societat i també hi 

haurà un altre apartat anomenat altres recursos. 

 

Il·lustració 199: Pàgina principal de recursos 

La wiki es un component totalment dinàmic però s’espera que cada secció contingui els 

apartats: arxius, bases de dades, legislació, software, fòrums, associacions, manuals i altres 

pàgines d’interès per tal d’obtenir un ordre i que la informació sigui més fàcil de consultar. 

La edició i la nomenclatura per donar format al text de la wiki es diferent del editor de Joomla i 

qualsevol altre tipus d’editor. Aprofundirem més a l’apartat de recursos.  
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Il·lustració 200: Recursos d'una disciplina 

 

2.1.8. Zona de socis 

 

Aquesta zona te dues categories. La categoria socis on afegirem tot el contingut públic i la 

subcategoria zona privada de socis on afegirem el contingut al que només puguin accedir els 

socis. 

L’objectiu de la pàgina principal de la zona de socis es mostrar els avantatges que dona ser soci 

de la societat. Es a dir, aquesta pàgina té l’objectiu de fer que els usuaris registrats vulguin fer-

se socis.  

Al menú lateral d’aquesta pàgina podem trobar el formulari de socis si estem registrats a la 

pàgina. Si ja som socis també podem trobar una llista de tots els socis de la Societat i una zona 

privada amb informació addicional per els socis. 
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3. Els tipus de responsables 
 

En aquest apartat parlarem de les categories en que podran crear i editar els articles els 

diferents responsables i a quina part del lloc web es mostraran. 

3.1. El responsable de disciplines 
 

El responsable de disciplines s’encarrega dels articles en que s’expliquen les disciplines i 

l’article que les mostra. Per accedir a l’article que mostra les diferents disciplines cliquem a 

disciplines en qualsevol dels menús de la pàgina principal. Per accedir a l’article que mostra les 

explicacions de les disciplines podem anar directament des de el menú lateral de la pàgina 

principal de des de l’article que mostra les disciplines. 

Les categories que fa sevir son les següents: 

 

Il·lustració 201: Categories del responsable de disciplines 

L’article que mostra les disciplines està a la categoria Disciplines i els articles que expliquen les 

disciplines estan a cadascuna de les disciplines, es a dir, a Genealogia, Heràldica, etc... 

Aquest responsable només editar el contingut d’aquests articles. 

3.2.  El responsable de noticies i events 
 

El responsable de noticies i events s’encarrega dels articles que es poden trobar a la pàgina 

principal i als enllaços de totes les noticies i tots els events.  Les categories en que el 

responsable haurà de crear els articles son events i noticies corresponentment.  

Quan es crea un article, l’administrador l’haurà de publicar, per aquest motiu trigaran un 

temps a aparèixer al lloc web. L’administrador també decidirà quins son els articles que 

apareixeran a la pàgina principal. 

El responsable també podrà modificar les noticies i events per tal de poder modificar 

informació errònia. 
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3.3. El responsable d’activitats 
 

El responsable d’activitats podrà crear i modificar les activitats per tal d’afegir o modificar 

informació incorrecte. Per tal d’accedir a la zona on afegirem i modificarem les activitats 

accedirem a activitats i després a l’enllaç de totes les activitats. 

 

Il·lustració 202: Historial d'activitats 

Com es pot observar a la il·lustració anterior, les activitats estan dividides en tipus i anys. A 

continuació mostrarem les categories corresponents: 

 

Il·lustració 203: Categories d'activitats 
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Com podem observar, per cada tipus d’activitat tenim els anys. Només crearem articles a la 

categoria que correspongui al tipus d’activitat i a l’any corresponent (l’últim). 

El contingut d’activitats estarà compost pel seu títol, la data en que es realitzarà, una petita 

descripció, el seu horari i el preu. Per últim també tindrà un enllaç a un formulari de 

preinscripció que crearà l’administrador. 

 

3.4. El responsable de cursos 
 

El responsable de cursos s’encarregarà d’afegir el contingut de les zones públiques de cursos.  

Els cursos contenen una gran quantitat de categories per més informació sobre aquestes 

categories i com accedir als diferents cursos llegeix l’apartat 2.1.2. Cursos. Els responsables de 

cursos només podran crear i editar articles a les  categories dels últims nivells de l’arbre de 

categories: 

 

Il·lustració 204: Permisos de creació i edició dels responsables de cursos 

Crearem els articles a la categoria de l’any escolar que pertoqui del “curs de la disciplina i tipus 

de curs” corresponent. Els cursos tindran el nom del curs com a títol, el professor, l’horari del 

curs, el tipus de curs i per acabar una explicació sobre el curs. L’administrador afegirà els 

enllaços a la zona privada que crearà i al formulari de preinscripció del curs. 

 

3.5. El responsable de projectes 
 

El responsable de projectes s’encarregarà d’afegir el contingut de les zones públiques de 

projectes.  Els projectes contenen com a subcategoria cadascuna de les disciplines i de cada 

disciplina penja una zona privada. Per accedir a la zona de projectes consulta l’apartat 2.1.4. 



 

 280 

Projectes. Els responsables de projectes només podran crear i editar articles a les  categories 

subcategories de projecte: 

 

Il·lustració 205: Permisos de creació i edició dels responsables de projectes 

Crearem els articles a la categoria de la disciplina que pertoqui. Els projectes tindran el nom 

del projecte com a títol, el cap de projecte i per acabar una explicació sobre el projecte. 

L’administrador afegirà els enllaços a la zona privada que crearà. 

 

3.6. El responsable de publicacions 
 

El responsable de publicacions s’encarregarà d’afegir els articles de paratge. Aquests articles 

estaran a la categoria serà paratge. Es pot accedir a ells a través de publicacions->paratge  

Al títol posarem paratge indicant el seu número i l’any de la seva publicació. A text haurem de 

crear una taula amb dues columnes, a la columna de l’esquerra tindrem els articles i a la de la 

dreta tindrem els seus autors. Finalment afegirem un últim enllaç a l’article que conté tota la 

revista i enllaços als articles que contenen els articles del paratge. 

 

Il·lustració 206: Exemple de paratge 

Per acabar es necessari afegir l’article creat a la pàgina principal de paratges. Editarem 

paratges i afegirem l’enllaç a l’article. 
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3.7. Caps de projecte i professors de cursos 
 

Els caps de projectes o professors de cursos podran editar la zona privada del seu 

projecte/curs per tal d’afegir enllaços a qualsevol tipus d’informació (Nota: no pondran pujar 

documents al sistema, hauran de donar-los a l’administrador que els pujarà i indicarà al 

cap/professor on està el document).  

L’article ja contindrà un enllaç al fòrum privat a on només podran accedir ells i els seus 

alumnes o membres del projecte. Es recomana al realitzar la edició no eliminar res de l’article 

degut a que un cop modificat la informació es perdrà. 

 

Il·lustració 207: Zona privada d'un curs 
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4. Com afegir o modificar informació 
 

4.1. Editor de text d’articles 
 

L’editor de text de Joomla es una de les eines més importants per a que els nostres articles 

tinguin una bona presentació i per tant la nostra pàgina tingui un bon disseny. Primer haurem 

d’autenticar-nos al lloc i si tenim permisos al menú Usuari trobarem la opció de crear un article. 

També podrem modificar els articles amb la icona . 

Per crear un article haurem de donar un títol i seleccionar la categoria en que es trobarà. 

També podem escollir un nivell d’accés perquè només uns tipus d’usuari el puguin veure. O 

indicar l’article com a destacat per que es trobi a la pàgina principal o a la d’activitats (sempre 

indicant la categoria que pertoca).  

A continuació parlarem de les opcions que ens ofereix el editor de text JCE per crear i editar 

continguts.  

 

Il·lustració 208: Crear un article 

També es pot trobar la informació en el següent vídeo en castellà: 

http://www.youtube.com/watch?v=tXLHTy6Lkus 

Els primers icones dels que parlarem son els que modifiquen la forma del text:  

per ordre d’esquerra a dreta, el primer posa el text seleccionat en negreta, el segon el posa en 

cursiva, el tercer el subratlla i el quart el tatxa. A continuació mostrarem uns exemples:  

http://www.youtube.com/watch?v=tXLHTy6Lkus
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text text text text 

 Els següents icones són els que s’encarreguen de l’alineació , com a qualsevol 

altre editor de text. De dreta a esquerra: justificat, alinear al centre, alinear a l’esquerra i 

alinear a la dreta. Per exemple: 

text 

text 

text 

text 

Paragraph  ens permet afegir els canviar el format d’un text seleccionant-lo. Els 

header son els diferents nivells de títol que permet. 

Per eliminar el format podem utilitzar la icona . 

Font family i Font size  ens permeten canviar el tipus de lletra. Per 

defecte fa servir calibri i tots els articles fins ara estan fets amb aquesta font. 

La icona  ens permet canviar el color del text. Per escollir un color hem de clicar a la fletxa 

de la icona i escollir color. Per exemple: 

text 

La icona  ens permet canviar el color del fons del text. Per escollir un color hem de clicar 

a la fletxa de la icona i escollir color. Per exemple: 

text 

Les icones  serveixen per afegir i treure (en aquest ordre) la sangria al text. Per exemple 

clicant al primer icona tenim: 

Text 

Les icones  serveixen per afegir llistes ordenades i no ordenades respectivament al 

text. Un exemple seria: 

Llista ordenada 

5. text 

6. text 

7. text 
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8. text 

Llista no ordenada 

 text 

 text 

 text 

 text 

Les icones  serveixen per afegir subíndexs i superíndexs al text. Per exemple a 

continuació tenim un subíndex un text normal i un superíndex: 

text text 
text 

La icona  ens permet inserir caràcters por comuns. Obre una finestra amb tots els caràcters 

i quan escollim un es tanca i el tenim a l’editor. Els podem observar a la il·lustració següent. 

 

Il·lustració 209: Caràcters especials 

La icona  afegeix una línia separadora. 

La icona  ens permet imprimir el text. 

Les icones  ens permeten buscar una paraula en el text i també reemplaçar-la 

respectivament.  

En la tercera línia es troben les icones de taules. Totes les funcionalitats lligades a les taules 

són accessibles també mitjançant el menú contextual (botó dret del ratolí). 
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Inserir una nova taula. 

 Eliminar una taula. 

Propietats de la taula. 

 

A partir d’aquí es important la cel·la a la que està apuntant l’usuari. 

 

Propietats de la fila. 

  Propietats de la cel·la. 

 Inserir files abans. 

  Inserir files després. 

  Eliminar fila. 

  Inserir columnes abans. 

Inserir columnes després. 

  Eliminar columna. 

La resta d’icones no són importants exceptuant els icones . 

Primer parlarem del primer icona, el de crear enllaç. Quan cliquem ens mostrarà en pantalla 

una finestra informativa que permet configurar l'enllaç. Observa que presenta tres pestanyes: 

la pestanya Enllaç és l'activa per defecte. 

 En el camp de text URL escriu l'adreça URL del lloc al qual apuntarà l'enllaç.  

 En el camp Text escriu el text que es mostrarà en l'article que serà el que actuï d'enllaç 

cap al lloc anterior. Serà un hiperenllaç típic d'Internet: en acostar el cursor del ratolí al 

text, es podrà fer clic sobre ell i es navegarà al lloc configurat en el camp URL. 

 A través del link browser podem accedir a continguts i elements dels menús del nostre 

lloc web. Un cop hem clicat el text URL s’omplirà amb l’adreça d’aquell contingut.  

A continuació fem insert i tenim un nou icona. 
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Il·lustració 210: Exemple de la finestra per afegir enllaços 

Per afegir una imatge cliquem la segona icona . A continuació es mostrarà la imatge 

següent, on podrem afegir o seleccionar imatges del sistema. 

Per explicar aquesta eina farem servir el següent tutorial en castellà:  

http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-

componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-

16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html 

 

http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html
http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html
http://www.lasticenelaula.es/portal/index.php/component/content/article/76-componentes/428-como-incluir-imagenes-propias-de-tu-equipo-en-tus-articulos-de-joomla-16-joomla-17-con-el-editor-jce-207.html
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Il·lustració 211: Gestor d'imatges 

 

4.2. Com afegir o modificar pàgines a la wiki 

4.2.1. Com introduir la informació 

 

Una pàgina wiki no s'escriu de la mateixa forma en que s'escriu amb un processador de textos. 

Tot el contingut és text pla, però amb una sèrie de codis continguts en el propi text, 

s'aconsegueix donar format a aquest. Aquest llenguatge s'anomena Wikitexto. Anem a veure 

els codis més senzills. 

 

Negreta i cursiva 

 

 

Per escriure text en negreta i cursiva, s'utilitzen apòstrofs de la següent manera: 

 

    2 apòstrofs a cada costat:'' cursives'' es llegirà com cursives. 

    3 apòstrofs a cada costat:'' 'negreta''' es llegirà com negretes. 

    5 apòstrofs a cada costat:'''' 'negretes i cursives''''' es llegirà com negretes i cursives. 
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Si no vols preocupar-te de saber quants apòstrofs cal usar per a cada cosa, utilitza els botons 

que apareixen just a sobre de la finestra d'edició. Pulsándolos, s'escriurà un text a omplir per 

tu, envoltat del nombre adequat de apòstrofs. També pots seleccionar el text a formatar, i 

prémer després els botons. 

 

Seccions 

El teu nou article és massa gran? No ho dubtis: usa seccions. Per posar els títols, només 

necessites envoltar del signe igual (=), començant per 2 signes a cada costat per a la secció 

principal, i un més per cada subnivell. Per exemple: 

 

 

== Secció 1 == 

== Secció 2 == 

=== Secció 2.1 === 

=== Secció 2.2 === 

==== Secció 2.2.1 ==== 

=== Secció 2.3 === 

== Secció 3 == 

Quan hagin 4 o més seccions, apareixerà automàticament una taula de contingut, amb l'índex 

de les seccions. 

Un detall molt important sobre els titulars de seccions: si poses un únic signe d'igual a cada 

costat, també s'ha d'interpretar com un titular de primer nivell, però amb algunes diferències: 

 

 La mida de lletra coincidirà amb el del títol de l'article. No és bona idea, ja que el títol 

hauria de poder diferenciar-se de tota la resta. 

 Si només hi ha titulars amb dos iguals, s'interpretaran com a titulars de primer nivell. 

Però si mescles titulars amb un igual i amb dos, a partir del primer titular amb un signe 

igual, tots els que vinguin darrere tindran el mateix nivell que el seu nombre d'iguals. 

És a dir: els titulars amb dos iguals que vinguin darrere ja no seran de primer nivell, 

sinó de segon. 

 Per això, el millor és no fer servir titulars amb un únic signe igual = com aquest =. 

Comença sempre per titulars de primer nivell amb dues iguals, ia partir d'aquí, afegeix 

tants iguals com subnivells calguin. 
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Sagnia 

 

Sagnar el text és desplaçar cap a la dreta, i pot millorar molt la llegibilitat quan es treballa amb 

comentaris en una pàgina de discussió. Per sagnar text, utilitza tants signes de dos punts (:) 

com desplaçaments vulguis que es facin. Quan facis un salt de línia, es considera com la fi de la 

sagnia del paràgraf que hagis escrit. 

Exemple: 

Línia sense sagnar. 

: Línia amb sangria. 

:: Línia amb més sagnia. 

: Una altra línia amb sagnia. 

Aquest text es mostrarà així: 

Línia sense sagnar. 

    Línia amb sagnia. 

        Línia amb més sagnia. 

    Una altra línia amb sagnia. 

 

 

Vinyetes 

 

Si vols utilitzar vinyetes, o llistes amb punts al començament dels paràgrafs, utilitza els 

asteriscs. Funcionen d'una manera similar al sagnat: com més posis, més profund serà el nivell 

de la vinyeta. 

Exemple de vinyetes: 

* Primer punt. 

* Segon punt. 

** Subapartat del 2 º punt. 

* Tercer punt. 

Aquest text es mostrarà així: 

    Primer punt. 

    Segon punt. 

        Subapartat del 2 º punt. 
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    Tercer punt. 

Exemple de numeració: 

# Primer punt. 

# Segon punt. 

# # Subapartat del 2 º punt. 

# Tercer punt. 

Aquest text es mostrarà així: 

    Primer punt. 

    Segon punt. 

        Subapartat del 2 º punt. 

    Tercer punt. 

 

 

Com afegir enllaços 

Pàgines internes 

 

Per afegir pàgines internes has de posar el títol entre dos claudàtors [[títol]] aquest exemple 

quedaria com a títol 

Si vols que el nom de l’enllaç sigui diferent cal fer-ho de la següent manera: 

 [[títol| accedeix a títol]] 

Es a dir, afegim el nom de l’enllaç separat per una línia vertical (Alt + 1). El resultat quedarà de 

la manera:  accedeix a títol 

Pàgines externes 

 

Per afegir pàgines externes has de posar la direcció URL i el nom de l’enllaç separat per un 

espai tot entre claudàtors. Per exemple: [http://www.nova.scgenealogia.net Pàgina principal 

de la Societat]. 

D’aquesta manera tindrem Pàgina principal de la Societat i enviarà a la direcció afegida. 

Una altra opció es posar només la URL entre els claudàtors i es mostrarà la URL. 

 

http://www.titol/
http://www.titol/
http://www.titol/
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