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Pròleg 

Quan vaig començar a cercar possibles temes i propostes per realitzar el meu projecte 

de final de carrera vaig trobar  la proposta de realitzar un  lloc web per una Associació 

de Mares  i Pares d’alumnes que permetés  gestionar  els  seus  continguts de manera 

dinàmica i al mateix temps realitzar les tasques més comuns de gestió de l’Associació. 

Ja que poc temps abans havia estat realitzant una web d’un Institut Públic que oferia 

diversos serveis a alumnes i professors,  em va semblar interessant el tema de realitzar 

la Web per una AMPA, ja que em permetia aprofundir en un  tema relacionat amb les 

escoles i  instituts i poder valorar les necessitats que tenen aquest tipus d’associacions. 

Un cop decidit per aquest projecte em vaig presentar com a candidat  i després de  la 

primera  reunió  amb  la  professora  va  acceptar  la meva  proposta  de  dur  a  terme  el 

projecte. 
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1. Introducció al projecte 

1.1 Motivació del projecte 

El projecte s’origina de la necessitat per part de l’AMPA del institut IES Ernest Lluch de 

solucionar  les  dificultats  per  gestionar  la  informació  referent  als  seus membres,  les 

seves  famílies  i alumnes, els estats dels pagaments de  les quotes, etc... Actualment, 

per gestionar totes aquestes dades, l'AMPA treballa  directament amb fitxers Excel que 

l’administrador revisa  i actualitza manualment quan hi ha algun canvi o en  iniciar un 

nou curs.   A més,  l  'AMPA disposa d'un  lloc web, un simple bloc de Google en el que 

publica  les notícies que  vol  fer  arribar  a  les  famílies.    Finalment, per enviar  correus 

massius al usuaris,  l'AMPA disposa de  llistes de correus que crea de  forma manual a 

principi de cada curs. Aquesta organització no és ni pràctica ni flexible ni suficientment 

funcional i fiable. 

Per això,  l'AMPA desitjava canviar el model de gestió  i poder‐lo centralitzar a  través 

d'un  sistema  web  que  proporcionés  eines  de  gestió  de  famílies  membres  i  de 

presentació i gestió d'informació i d'enviament de correus. 

Totes aquestes necessitats són comuns per la majoria d’Associacions de Mares i Pares 

d’Alumnes.  Per  tant,  tot  i  que  l'origen  del  projecte  sigui  una  AMPA  concreta,  la 

motivació  del projecte és  facilitar les tasques de gestió de les AMPAs en general. 

 



10 

 

1.2 Objectius  

L’objectiu principal del projecte és dissenyar i implementar un lloc web per la gestió de 

membres,  la  presentació  i  gestió  d'informació  i  la  comunicació  amb  les  famílies  

d’AMPAs  d'escoles i instituts.  

La Web ha de tenir un apartat d’àmbit públic on es presenti  la  informació general de 

l’AMPA i del institut. Així mateix ha de tenir una secció per a usuaris registrats, tant per 

a  les  famílies associades com per als membres de  la  junta  i administradors des de  la 

qual es podrà accedir als diferents continguts i funcionalitats de caire privat. 

 

Els objectius específics del projecte són els següents: 

 Anàlisi d’altres webs  i aplicacions de gestió d’AMPAs: Es realitzarà una anàlisi 

d’altres  webs  d’AMPAs  d’instituts  i  escoles,  públiques  i  privades,  per  tal 

d’esbrinar  els  serveis que ofereixen,  com  estan desenvolupades,  si ofereixen 

accés restringit o no, quines coses tenen en comú... Per altra banda també es 

buscarà  informació sobre possibles solucions de programari  ja existents per  la 

gestió d’AMPAs i valorar‐ne la seva possible utilització. 

 Anàlisi d’eines de desenvolupament de Webs: Un altre dels objectius inicials es 

la cerca de possibles solucions de desenvolupament web per la implementació 

del projecte. Es valoraran els gestors de continguts més utilitzats: Wordpress, 

Joomla i Drupal i per altra banda també es tindran en compte algun framework 

de desenvolupament amb llenguatge PHP. 

 Anàlisi  de  requeriments:  Es  realitzarà  l’anàlisi  de  requeriments  pel 

desenvolupament  d’una  web  de  gestió  d'AMPAs.  Es  tindran  en  compte  les 

dades  recollides  en  l’anàlisi  d’altres webs  d’AMPAs  i  es  realitzaran  diverses 

reunions amb la tutora del projecte per tal d’esbrinar i definir els requeriments 

de la web. 

 Disseny i implementació de l’aplicació: L’objectiu és realitzar el disseny de tota 

l’aplicació per posteriorment realitzar‐ne  la seva  implementació. En el disseny 

es crearà  la documentació  tècnica del projecte, definint els diferents models, 

relacions entre aquests, el disseny de la base de dades, les funcionalitats i casos 
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d’us.  La  implementació  es  durà  amb  l’eina  de  desenvolupament  que  sigui 

escollida després de realitzar l’anàlisi de les diverses eines possibles.  

 Realització de proves d’usuari: L’últim objectiu serà  la prova del funcionament 

de la web. Inicialment es realitzarà una prova de cada una de les funcionalitats i 

per  cada  rol  d’usuari  per  validar‐ne  el  seu  correcte  funcionament.  Un  cop 

comprovat que tot funciona correctament es realitzarà una fase de proves per 

part de diversos usuaris que en donaran la seva valoració personal. 
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1.3 Planificació prevista 

En el següent diagrama, es presenta    la planificació prevista per al desenvolupament 

del    projecte  que  es  composa  de  8  tasques  descrites  a  continuació.  Es  preveu  una 

dedicació setmanal d’unes 10 hores i per tant es preveu una duració aproximada d’uns 

deu mesos fins la finalització del projecte. 

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

T1 
        

  

  T2 
       

  

  
 

T3 
    

  

  
 

T4 
      

  

  
  

T5 
     

  

  
   

T6 
 

  

  
       

T7   

                T8 

 

T1: Anàlisi de webs d’altres AMPAs i de programaris de gestió d’AMPAs 

Es  realitzarà  una  anàlisi  dels  sistemes  web  implantats  per  altres  AMPAS  per  tal 

d’observar  quins  serveis  ofereixen  i  veure  si  algun  d’aquests  sistemes  s’adapta  als 

requeriments  del  projecte.  També  es  cercaran  possibles  programes  desenvolupats 

específicament per a la gestió d’AMPAs per valorar‐ne la seva possible utilització, tot i 

que un dels requeriments principals del nostre projecte és que es tracti d’una aplicació 

web  amb  accés per  als membres de  l’Associació.  Es preveu que  la  tasca  s’iniciarà  a 

principis de setembre i s’acabarà a final de mes. 

T2: Anàlisi d’eines de desenvolupament de Webs 

Es  realitzarà  una  anàlisi  dels  principals  gestors  de  continguts  i  del  framework  de  

desenvolupament CakePhp. Del resultat de l’anàlisi es conclourà quina és la millor eina 

per implementar el projecte. La previsió d’aquesta tasca és iniciar‐la a principis del mes 

d’Octubre i acabar‐la abans d’acabar el mes. 

T3: Aprenentatge de Joomla 

Per  poder  utilitzar  les  funcionalitats  que  ofereix  el  gestor  de  continguts  i  poder 

desenvolupar‐ne  les extensions necessàries caldrà dedicar un temps a  l’aprenentatge 
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de  Joomla  i del  funcionament del seu  framework durant en  la  fase prèvia  i durant  la 

fase  inicial de  la  implementació. Aquesta  tasca es realitzarà en paral∙lel amb  la  tasca 

d’anàlisi de requeriments, la tasca del disseny de l’aplicació i durant el primer període 

de  la  fase  d’implementació.  Es  preveu  dedicar  unes  10  h  durant  els  mesos  de 

Novembre  i Desembre per  realitzar  les primeres proves  i durant el mes de Gener es 

preveu que caldrà dedicar aproximadament unes 20 h més. 

T4: Anàlisi de requeriments 

Es  realitzarà  una  anàlisi  dels  requeriments  de  l’aplicació. Del  resultat  de  l’anàlisi  es 

definiran  totes  les  funcionalitats  requerides  i  els  requeriments  no  funcionals  del 

projecte. Es preveu dedicar pràcticament tot el mes de Novembre aquesta tasca. 

T5: Disseny de l’aplicació 

Es dissenyarà el funcionament de l’aplicació. Es definirà cada una de les funcionalitats 

del sistema, la base de dades i els principals aspectes visuals i de navegació de la web. 

Es preveu realitzar aquesta tasca durant el mes de Desembre. 

T6: Implementació 

Per una part  caldrà  instal∙lar  i  configurar el gestor de  continguts  . Altrament  ,caldrà 

desenvolupar les extensions necessàries per a la gestió de l’AMPA i per últim instal∙lar 

les extensions necessàries. Aquesta és la tasca més llarga de tot el projecte i es calcula 

que es podrà  iniciar al mes de Gener, durant el qual es dedicarà el mateix  temps a 

l’aprenentatge  que  al  desenvolupament,  i  durant  els  següents  mesos,  fins  al  mes 

d’Abril es dedicarà el temps únicament a la implementació.  

T7: Proves d’usuari 

Es realitzaran una sèrie de proves exhaustives sobre cada una de les funcionalitats del 

sistema  i per cada  rol d’usuari. Un cop  realitzades aquestes proves es  realitzarà una 

prova de  la web per part de diversos usuaris. Aquesta  tasca  s’iniciarà al  finalitzar  la 

implementació  i  es  preveu  que  serà  a  principis  del  mes  de  Maig  i  durarà 

aproximadament 20 h. 

T8: Redacció de la memòria 

Es  redactarà  tota  la memòria  del  projecte  juntament  amb  el manual  d’usuari  i  el 

manual tècnic de l’aplicació. Aquesta serà l’ultima de les tasques a realitzar i s’iniciarà 

al Maig junt amb les proves de l’aplicació i s’acabarà a mitjans del mes de Juny. 
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2. Antecedents 

2.1 Sistema actual de gestió de l'AMPA del Institut Ernest Lluch 

La gestió està dividida en tres parts: 

 presentació  de  notícies  i  informacions  diverses: 

http://ieslluchampa.blogspot.com.es/ 

Es tracta d'un simple bloc en el que el responsable de comunicació publica de 

forma  periòdica  informació  d'interès  per  les  famílies.  És  totalment  pública, 

motiu  pel  qual  no  s'hi  poden  publicar  fotografies  ni  actes  de  les  juntes  per 

qüestions de privacitat. 

 Gestió de membres: La persona responsable de tresoreria del AMPA manté un 

fitxer Excel  amb el  registre de  les  famílies que han pagat  les quotes. Aquest 

fitxer es genera a partir de  les dades enviades per  l'entitat bancària quan es 

formalitza el pagament anual de la quota. No es guarda un registre històric de 

les dades 

 Comunicació   amb  les  famílies.  L'AMPA disposa d'un  compte de  correu en el 

que es  creen manualment  llistes de distribució que es  composen  a partir de 

formularis  en  paper  que  es  reparteixen  durant  les  reunions  de  classe  del 

començament de curs. Pel que fa al correu en paper, és el centre qui distribueix 

un llistat d'etiquetes d’adreces. 

 

Aquest sistema de gestió presenta diversos inconvenients: 

 Absència d'un registre centralitzat de membres 

 Difícil control de l’estat del pagament dels socis 

 Errors d’introducció de les dades dels socis 

 Tots els continguts de la web actual són públics 



15 

 

2.2 Webs d’AMPAs 

S'ha  realitzat   una cerca de diversos  llocs web d’AMPAs, escoles  i  instituts per veure 

que oferia cada una, quines eren les dades en comú, com es presentava la informació, 

si tenien accés restringit o no,  i al mateix temps per veure si alguna oferia algunes de 

les necessitats de l’AMPA de l’IES Ernest Lluch.  

La descripció detallada d'alguns dels llocs webs estudiats està presentada a l'Annex 1. 

Cal  recalcar que no  totes  les AMPAs dels  centres  tenen  lloc web. De  la  comparació 

entre  els diferents  lloc  s'ha  extret una  llista de  funcionalitats. A  les  següents  taules 

comparatives  es  resumeixen  les  característiques  principals  de  cada  web  i  la  seva 

valoració global. 

  
Colegio Dos 
Parques 

Colegio Julio 
Pinto 

Colegio Británico 
de La Nucía 

Escola Joan 
Miró 

Fòrum  No  No  Si  No 

Galeries d'imatges  No  Si  No  Si 

Menjador  No  Si  No  No 

Contactar  mail  mail  mail  mail 

Noticies  Si  Si  Si  Si 

Informació  general 
AMPA  Si  Si  Si  Si 

Informació del centre  No  Si  No  Si 

Activitats  i 
esdeveniments  No  Si  Si  No 

Activitats 
extraescolars  Si  Si  Si  No 

Calendari del curs  No  Si  No  Si 

Agenda  No  No  No  No 

Enllaços d'interès  Si  No  No  No 

Comunicats ‐ Actes  Si  No  Si  Si 

Documents  No  Si  Si  Si 

Formulari de registre  No  No  Si  No 

Qüestionaris  Si  No  No  No 

Taulell d'anuncis  No  No  No  No 

vincle a xarxes socials  No  No  Si  No 

RSS  No  No  Si  No 

Panell d'administració  Si  Si  Si  No 

Àrea restringida socis  No  No  Si  No 

Diferents rols d'usuaris  No  No  No  No 

Eina  de 
desenvolupament  Joomla  Joomla  Wordpress  Coranto 
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Disseny del lloc  Bo  Molt bo  Bo  Simple 

Usabilitat  Bona  Molt bona  Bona  Bona 

Organització  Dolenta  Molt bona  Bona  Bona 

VALORACIÓ GLOBAL  Regular  Bona  Bona  Regular 

 

   IES Maragall  IES Emperador Carles  IES Icària 

Forum  No  No  No 

Galeries d'imatges  No  No  No 

Menjador  Si  No  Si 

Contactar  mail  mail  mail 

Noticies  Si  Si  Si 

Informació  general 
AMPA  Si  Si  Si 

Informació del centre  Si  No  No 

Activitats  i 
esdeveniments  Si  No  Si 

Activitats 
extraescolars  SI  Si  Si 

Calendari del curs  No  No  Si 

Agenda  No  No  Si 

Enllaços d'interès  Si  No  No 

Comunicats ‐ Actes  No  No  Si 

Documents  Si  No  Si 

Formulari de registre  No  No  No 

Qüestionaris  No  No  No 

Taulell d'anuncis  No  Si  Si 

vincle a xarxes socials  No  No  No 

RSS  Si  No  Si 

Panell d'administració  Si  Si  Si 

Àrea restringida socis  No  No  No 

Diferents rols d'usuaris  No  No  No 

Eina  de 
desenvolupament  Wordpress  Blogger  Google Sites 

Disseny del lloc  Bo  Bo  Bo 

Usabilitat  Bona  Bona  Bona 

Organització  Bona  Bona  Bona 

VALORACIÓ GLOBAL  Bona  Baixa  Bona 

 
Es pot observar que els diferents centres han optat per solucions personalitzades,  la 

majoria  de  les  vegades  simples  blocs  més  o  menys  estructurats.    La  majoria  són 

simples  eines  de  presentació  d'informació.  Pocs  llocs  proporcionen  eines  de  gestió. 
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Consultant  amb  els  representants  d'algunes  de  les  AMPAs  analitzades,  hem  pogut 

comprovar que la majoria no utilitza eines de gestió específiques sinó que, com passa 

en l'AMPA del Institut Ernest Lluch, utilitza simples formularis Excel. Pel que fa a eines 

de comunicació com enviament massiu de correus electrònics,  la majoria no disposa 

d'eines específiques  sinó que utilitza  llistes de distribució més o menys  classificades 

per cursos. Una possible explicació d'aquesta situació és que  les AMPAs disposen en 

general  d'un  pressupost  limitat  i  poques  inverteixen  en  programari  de  gestió  o 

presentació. Habitualment,  la gestió d'usuaris  i del  lloc web està a càrrec d'un pare o 

mare  voluntaris,  amb  més  o  menys  nivells  de  coneixements  informàtics  i  una 

disponibilitat  de  temps  reduïda.  Això  comporta  el  problema  addicional  que  quan 

l'encarregat o encarregada de  la gestió deixa el seu càrrec, el traspàs d'informació és 

difícil  i  sovint es perden dades que  s'han de  recuperar a  través de pesats processos 

manuals. 
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2.3 Programaris de gestió D’AMPAs 

D'altra banda  s'ha analitzat eines comercials de gestió d'AMPAs. El principal  sistema 

trobat és GesAMPA: programari per la gestió d’una AMPA, del que s'inclou una captura 

de pantalla. 

 

Url: http://www.gesAMPA.com/joomla/ 

 

Aquesta és una aplicació destinada a gestionar  i controlar  tots els  temes  relacionats 

amb  les AMPAs: alumnes, pares  i  tutors, gestió de  les remeses bancàries, enviament 

massiu de  comunicats, generació de  llistats    i altres  seccions per gestionar aquestes 

associacions. L’aplicació és de pagament, realitzada per l’empresa Etnika programari, i 

té un preu molt assequible: sobre els 30 € anuals.  

Respon a diverses de les funcionalitats requerides per el projecte que estem realitzant 

però no  les compleix  totes  i  l’inconvenient més greu és que no es  tracta d’una Web 

sinó d’una aplicació d’escriptori. 
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Altres opcions similars podrien ser “Gestión de Ampas” 4.0 o APA Soft que ofereixen 

funcionalitats molt similars a GesAMPA tot  i que tenen el mateix  inconvenient  ja que 

totes són aplicacions d’escriptori. 
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3. Model de requeriments 

L'anàlisi dels requeriments es basa en la explicació inicial presentada per la tutora del 

projecte, l'anàlisi del model actual de gestió de l'AMPA de l'IES Ernest Lluch i dels altres 

instituts estudiats. 

En  el model  de  requeriments  tindrem  en  compte  els  requeriments  funcionals  i  els 

requeriments no funcionals extrets de  la fase d’anàlisi  inicial. Així mateix es tindrà en 

compte les necessitats tecnològiques necessàries per posar en marxa el projecte.  

Un  cop  definits  els  requeriments  es  realitzarà  el  model  de  casos  d’us  per  definir 

detalladament cadascuna de les funcionalitats del sistema i el model conceptual. 

3.1 Rols d’usuari 

3.1.1 Visitant 

Aquest  tipus d’usuari és el que està visitant  la web de  l’AMPA  i no ha  iniciat  sessió. 

Tindrà accés a totes les seccions i articles públics i es podrà registrar o accedir a la part 

restringida de  lloc per mitjà d’un usuari  i contrasenya. En cas de no recordar el nom 

d’usuari  o  la  seva  contrasenya  podrà  sol∙licitar  l’enviament  d’un  mail  per  tal  de 

recuperar‐los. 

3.1.2 Usuari registrat 

Aquest  tipus d’usuari  te els mateixos permisos que  l’usuari visitant però pot veure  i 

editar les dades del seu perfil i introduir les dades de la seva família i fills.  

Els usuaris amb aquest rol podran tenir un dels següents estats: 

 

Sense dades 

Aquest és un estat que només s’utilitza en el procés de registre a  la web. La primera 

vegada que un usuari inicia sessió al sistema es comprova si ha introduït les dades de 

la seva  família  i  les dades d’algun dels seus  fills, si no es compleix alguna d’aquestes 

dues condicions aleshores s’assigna aquest estat a l’usuari.  
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Només els usuaris amb aquest estat podran donar d’alta una família. 

No pagat 

Aquest  estat  es  comprova  al  iniciar  sessió  a  la  web  i  si  l’usuari  no  ha  realitzat  el 

pagament de  la quota aleshores se  li assigna aquest rol. Al  iniciar un nou curs,  l’estat 

del pagament de totes  les famílies és actualitzat a no pagat  i s’actualitza aquest estat 

un cop comprovat el pagament del nou any.  

3.1.3 Família 

Aquest és el  rol de  tots els usuaris  registrats que han  introduït  totes  les dades de  la 

seva família i fills i no tenen l’estat de pagament “no pagat”. 

Aquest  tipus d’usuari  tindrà accés a  tots els continguts de  la web accessibles a a  les 

famílies així com a tots els continguts que poden veure els rols d’usuari anteriors.  

3.1.4 Membre de la junta 

Els membres de  la  junta tenen els mateixos permisos que  les  famílies  i a part poden 

publicar continguts a diverses seccions de la web. 

3.1.5 Administrador 

Finalment l’usuari administrador tindrà accés a totes les seccions de la web i a totes les 

funcionalitats.  És  l'únic  usuari  que  pot  accedir  a  les  tasques  de  gestió  de  l’AMPA  i 

podrà  accedir  a  la  part  del  BackOffice  de  Joomla,  des  de  on  podrà  configurar  i 

personalitzar tota la resta d’aspectes de la web. 

3.2 Requeriments funcionals 

A continuació es detallen els requeriments funcionals per a cada rol d’usuari. Cada rol 

d’usuari del llistat te les mateixes funcionalitats que el rol anterior. 

3.2.1 Visitant: 

 Accés als continguts públics de  la Web: Els usuaris podran visualitzar  tots els 

articles amb permís d’accés per a visitants. 
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 Registre a la Web: Per mitjà d’un formulari tots els usuaris no registrats podran 

donar‐se d’alta al sistema. 

 Contacte: Els usuaris podran enviar les seves consultes mitjançant un formulari 

de contacte que enviarà un mail amb la consulta de forma automàtica. 

 

3.2.2 Usuaris registrats 

 Accés a  l’àrea restringida: Els usuaris registrats podran  iniciar sessió al sistema 

mitjançant el seu usuari i contrasenya 

 Visualització i modificació de les seves dades d’usuari: Tots els usuaris registrats 

a la web podran modificar les seves dades d’usuari. Entre les dades que podrà 

modificar trobem la clau d’accés i l’adreça de correu electrònic. 

 Visualització  i modificació de  les dades de  la seva família: Els usuaris registrats 

podran modificar  les dades de  la família  i en el cas dels usuaris registrats que 

encara no tinguin una família assignada podran crear‐ne una. 

 Visualització,  alta  i modificació  de  les  dades  dels  fills:  Els  usuaris  registrats  i 

podran donar d’alta nous fills o bé modificar les dades dels fills ja creats. 

3.2.3 Usuaris família 

 Accés  a  les  galeries  d’imatges:  Els  usuaris  podran  accedir  a  la  secció  de  les 

galeries d’imatges i les podran visualitzar. 

 Accés a les juntes: Els usuaris podran accedir a la secció de les juntes de l’AMPA 

i les podran visualitzar. Així mateix podran descarregar les actes de les juntes i 

publicar els seus comentaris. 

 Accés als temes de debat: Els usuaris podran accedir a  la secció dels temes de 

debat. Podran accedir a visualitzar els  temes de debat, descarregar els  fitxers 

adjunts i publicar els seus comentaris. 

 Accés  a  les  enquestes  i  permís  de  vot:  Els  usuaris  podran  visualitzar  les 

enquestes, votar i visualitzar els resultats de les votacions. 
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3.2.4 Usuaris membres de la junta 

 Gestió dels  continguts  del lloc web: Els membres de la junta hauran de poder 

afegir i modificar els continguts de la Web 

 Gestió  de  les  galeries  d’imatges:    Els membres  de  la  junta  podran  publicar 

noves galeries d’imatges i modificar les existents. 

 Gestió de les juntes de l’AMPA: Els membres de la junta podran publicar noves 

juntes de l’AMPA i hauran de poder adjuntar les actes d’aquestes juntes  

 Gestió de  temes de discussió:  Els membres de  l’AMPA podran publicar nous 

temes de discussió i modificar els existents. 

 Gestió  de  les  enquestes:  Els  membres  de  l’AMPA  han  de  poder  crear    i 

modificar enquestes. 

3.2.5 Usuaris administradors 

 Gestió dels usuaris: Els administradors del sistema podran gestionar i visualitzar 

totes les dades relacionades amb els usuaris de l’aplicació. 

 Gestió de les famílies i els seus alumnes: Els administradors del sistema podran 

gestionar i visualitzar totes les dades relacionades amb les famílies i els usuaris 

de l’aplicació. 

 Importació d’alumnes i famílies: Els administradors han de  poder importar els 

alumnes i les seves famílies per mitjà d’un procés d’importació d’un fitxer amb 

format CSV. 

 Actualització de l’estat del pagament de les famílies: Els administradors podran 

actualitzar  la quota  i a quantitat pagada per  la  família  . Un  cop actualitzades 

aquestes  dades  de  forma  automàtica  s’actualitzarà  l’estat  del  pagament  de 

l’usuari. En cas d’un usuari que passi a tenir un estat de pagament “no pagat” 

en  el moment  d’iniciar  sessió  veurà    un missatge  avisant  del  seu  estat  de 

pagament  i  només  podrà  accedir  a  les  seccions  amb  permís  per  usuaris 

registrats. 

 Gestió  de  les  quotes  de  l'AMPA:  L’administrador  podrà  gestionar  totes  les 

quotes de l’AMPA. 
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 Enviament de mails: L’usuari administrador podrà enviar mails a grups d’usuaris 

de l’aplicació. Mitjançant un formulari l’administrador podrà introduir les dades 

del  assumpte  i  el  cos  del missatge  i  filtrar  els  destinataris  segons  el  seu  rol 

d’usuari, l’estat del pagament de la quota, la classe i el nivell dels fills. 

 Gestió  de  les  seccions:  L’administrador  podrà  crear  noves  seccions  per 

l’aplicació mitjançant la creació de categories i menús. 

3.3 Requeriments no funcionals 

En  aquest  apartat  es  detallaran  aquells  requeriments  que  no  són  funcionalitats  del 

sistema  però  que  són  aspectes  de  caire  general  com  la  seguretat,  usabilitat, 

escalabilitat i altres que cal tenir en compte per tal d’assolir correctament els objectius 

del projecte. 

 La  Web  ha  de  funcionar  i  mostrar‐se  correctament  en  els  següents 

navegadors amb una resolució mínima de 1024 X 768 pixels: 

 Microsoft IE7 o superior 

 Mozilla Firefox  

 Google Chrome 

 Opera 

 Safari 

 Aspectes de seguretat: 

 Tots  els  formularis  d’introducció  de  dades  estaran  protegits  contra 

injeccions SQL i atacs XSS o Cross Site Scripting. 

 Totes  les claus d’accés dels usuaris seran codificades per garantir‐ne  la 

seva seguretat. 

 S’utilitzaran  Llistes  de  Control  d’Accés  o  ACL  per  tal  de  garantir  la 

seguretat  al  accedir  a  les  funcionalitats del  sistema. Cada  rol d’usuari 

tindrà accés a uns mètodes o funcionalitats determinades del sistema. 

 Aspectes d’integritat de les dades: 

 Les  dades  introduïdes  als  formularis  seran  correctament  validades 

abans de la seva inserció o actualització a la base de dades, assegurant 
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així una correcta integritat de les dades emmagatzemades. 

 El  temps  de  resposta  de  tot  el  sistema  ha  de  ser  raonablement  ràpid  i 

acceptable. 

 La  usabilitat  de  la Web  ha  de  ser  senzilla  i  entenedora  i  la  navegació  es 

realitzarà mitjançant  un menú  general  amb  submenús  per  accedir  a  les 

diferents seccions fàcilment. 

 El codi XHTML i CSS respectarà els estàndards W3C. 

 L’aplicació  constarà  de  quatre  rols  d’usuaris  diferents:  Públic,  Família 

afiliada, Membres de la junta, Administradors.  

 El codi estarà ben estructurat i documentat i es realitzarà tenint en compte 

aspectes com  la reutilització  i  la escalabilitat per tal que pugui ser millorat 

modificant el mínim possible el codi existent. 

 Es requerirà d’un servidor Web amb suport per PHP i Mysql, i amb espai de 

disc suficient per guardar els continguts de la web. 
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4. Disseny 

4.1 Diagrama de classes 
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4.2 Disseny de la base de dades 

Els gestors de continguts funcionen a partir d’una base de dades amb una estructura 

genèrica i força complexa què està dissenyada per adaptar‐se a les necessitats de tots 

els tipus de webs i continguts. En el cas de Joomla l’estructura de la base de dades és 

clara  i  entenedora  i  el  seu  framework  esta  pensat  per  treballar  amb  nous  tipus  de 

continguts a partir de noves taules afegides per els usuaris. Per altra banda cal tenir en 

compte que els components que s’hi poden instal∙lar acostumen a afegir noves taules 

a les genèriques de Joomla. Per tant, el procés de dissenyar la base de dades ha estat 

principalment realitzar una anàlisi l’estructura de la base de dades de Joomla per veure 

quines  taules podem utilitzar per  guardar  les  classes del nostre projecte, buscar els 

possibles components per la gestió dels comentaris, les enquestes i els fitxers adjunts i 

per últim definir les taules restants per cobrir tots els requeriments del projecte. 

Del  disseny  cal  destacar  la  creació  de  les  taules  per  emmagatzemar  les  famílies,els 

alumnes  i  les  quotes,  ja  que  són  tipus  de  dades  que  Joomla  no  permet  gestionar. 

També destacaré  l’ús de  la taula categories de Joomla que  l’utilitzem per guardar  les 

dades que representen les classes, els nivells i els estats de pagament, ja que aquesta 

taula  serveix per guardar qualsevol contingut que  serveixi per categoritzar qualsevol 

objecte.  Així mateix,  altres  taules  com  users,  user_usergroup_map,  view_levels  son 

taules que s’utilitzaran per la gestió dels usuaris, els seus rols i els seus nivells d’accés. 

Per  últim,  la  classe  content  és  la  que  permet  guardar  tots  els  tipus  de  continguts 

estàndards  del  gestor  de  continguts,  que  nosaltres  utilitzarem  per  guardar  els 

continguts generals de  la web,  les galeries d’imatges,  les  juntes de  l’AMPA, els temes 

de debat i qualsevol altre categoria de contingut que es vulgui crear. 
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4.2.1 Diagrama de la base de dades 

El següent diagrama mostra algunes de les taules i els seus atributs més importants del 

sistema  Joomla,  que  s’utilitzaran  durant  la  implementació  de  la web. D’altra  banda 

també es mostren les noves taules dissenyades per emmagatzemar tota la informació 

necessària per la gestió de l’AMPA, així com les taules de les extensions instal∙lades per 

la gestió dels comentaris i les  enquestes.   
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4.2.2 Descripció de les principals taules de la base de dades 

A continuació és detallen les taules del diagrama i els seus atributs més importants 

Taules dissenyades per al projecte 

Taula: Família   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema les famílies de  l’AMPA. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Fullname  Var_char(100)  Nom de la família 

Name  Var_char(100)  Nom del representant 

Surname  Var_char(255)  Cognoms del representant 

Nif  Var_char(20)  DNI del representant 

phone  Var_char(20)  Telèfon del representant 

Mobile_phone  Var_char(20)  Telèfon mòbil del representant 

Address  Text  Adreça 

Second_email  Var_char(100)  Adreça de correu electrònic secundària 

pagat  tinyint(4)  Identificador de l’estat del pagament de la família 

Quote  float(10,2)  Quota de la família 

Payed_amount  float(10,2)  Quantitat pagada per la família 

 

Taula: Student   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema els alumnes. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Family_id  int(11)  Identificador de la família 

Name  Var_char(100)  Nom del representant 

Surname  Var_char(255)  Cognoms del representant 

Birthdate  date  Data de naixement de l’alumne 
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Nif  Var_char(20)  Dni del representant 

phone  Var_char(20)  Telèfon del representant 

Address  Text  Adreça 

Level_id  int(11)  Identificador del nivell de l’alumne 

Class_id  int(11)  Identificador de la classe de l’alumne. 

 

Taula: Quotes   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema les quotes de l’AMPA. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Students_number  int(11)  Identificador de la família 

quote  float(10,2)  Nom del representant 

 

Taules de Joomla 
Taula: Users   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema les dades dels usuaris. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

name  Varchar(255)  Nom de l’usuari 

username  Varchar(150)  Nom per accedir a l’àrea restringida de la web 

email  Varchar(100)  Adreça de correu electrònic de l’usuari 

password  Varchar(100)  Clau d’accés del usuari codificada 

block  Tinyint(4)  Atribut que indica si l’usuari està bloquejat  

activation  Varchar(100)  Codi d’activació dels comptes d’usuari per mitjà de correu 
electrònic 

params  Text  Text  en  format  JSON  que  guarda  les  opcions  de 
configuració de l’usuari 

 

Taula: Usergroups   

Descripció   
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Aquesta taula emmagatzema els tipus de grups d’usuaris. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Parent_id  int(10)  Grup pare 

title  Varchar(100)  Nom  del grup  

 

Taula: User_usergroup_map   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema la relació entre els usuaris i els grups. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

User_id  int(10)  Identificador de l’usuari 

Group_id  int(10)  Identificador del grup 

 

Taula: Viewlevels   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema els nivells d’accés i quins grups hi pertanyen. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Title  int(10)  Nom del nivell d’accés 

rules  Var_char(5120)  Text en format JSON que guarda quins grups pertanyen 
al nivell d’accés. 

 
 

Taula: Assets   

Descripció   

Aquesta  taula emmagatzema  les dades dels permisos  i  les  relacions dels objectes de 
tipus contingut, categoria i extensions.  

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Parent_id  int(10)  Identificador del pare 
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name  Var_char(50)  Nom del objecte de  tipus contingut, categoria o extensió 
amb el que està relacionat. 

rules  Text  Text en format JSON que guarda els permisos. 

 

Taula: Content   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema els articles. Els articles representen els diversos tipus de 
continguts de la web així com les galeries d’imatges, les juntes de l’AMPA. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

asset_id  int(10)  Identificador del registre de la taula Assets 

title  Var_char(255)  Títol de l’article 

introtext  Mediumtext  Text d’introducció de l’article. 

Fulltext  Mediumtext  Contingut de l’article 

State  tinyint(3)  Identificador de l’estat de l’article. 

access  Int(10)  Identificador  del  nivell  d’accés  requerit  per  visualitzar 
l’article. 

 

Taula: Categories   

Descripció   

Aquesta  taula emmagatzema  les  categories d’articles  i dels nous  tipus de  continguts 
com els nivells, les classes i els estats de pagament 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

asset_id  int(10)  Identificador del registre de la taula Assets 

path  Var_char(255)  Nom per accedir a la categoria 

extension  Var_char(50)  Extensió amb la que es relaciona la categoria. 

title  int(10)  Nom de la categoria 

access  Text  Identificador del nivell d’accés requerit per visualitzar  la 
categoria. 

 

Taules de les extensions per la gestió dels comentaris i les enquestes 
Taula: UdjaComments   
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Descripció   

Aquesta  taula  emmagatzema els  comentaris  relacionats  amb  els  articles.  La  taula  es 
crea al instal∙lar l’extensió UdjaComments. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Ip  Var_char(15)  IP des de la que s’ha publicat el comentari. 

Content  Text  Contingut del comentari 

Comment_url  Vara_char(255)  Enllaç al comentari. 

 

Taula: jvotesystem_boxes   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema les enquestes. La taula es crea a l’instal∙lar el component 
JVoteSystem. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Title  Text  Títol de l’enquesta 

Question  Text  Pregunta de l’enquesta 

Published  Int(11)  Indica si l’enquesta està publicada o no. 

Add_answer  Int(11)  Indica si els usuaris poden afegir noves respostes. 

 

Taula: jvotesystem_answers   

Descripció   

Aquesta  taula  emmagatzema  les  respostes  per  les  enquestes.  La  taula  es  crea  a 
l’instal∙lar el component JVoteSystem. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

Box_id  int(15)  Identificador de l’enquesta. 

Answer  Text  Contingut de la resposta 

Autor_id  Int(11)  Identificador  de  l’usuari  que  ha  publicat  la 
resposta. 
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Taula: jvotesystem_votes   

Descripció   

Aquesta taula emmagatzema els vots a les respostes de les enquestes. La taula es crea 
a l’instal∙lar el component JVoteSystem. 

Atributs 

Nom  Tipus  Descripció 

Id  int(11)  Clau primària de la taula 

User_id  int(11)  Usuari que ha realitzat el vot 

Answer_id  Int(11)  Resposta per la que ha votat l’usuari 

votes  int(11)  Número de vots de l’usuari per aquesta resposta. 

Voted_time  datetime  Data i hora de la votació. 

 

4.3 Disseny de la interfície 

En el disseny de la interfície s’ha tractat d’organitzar els continguts de la manera més 

entenedora possible per tal de facilitar l’accés a tots els continguts.  

Els continguts es disposen en tres seccions principals: una barra  lateral esquerra amb 

els menús principals  i el mòdul d’inici  i finalització de sessió, una secció central on es 

mostren els articles i els diferents continguts i per últim una barra lateral dreta amb les 

enquestes. Al tractar‐se d’un gestor de continguts és senzill afegir més mòduls nous a 

qualsevol de les seccions que disposa la web. 

Els menús principals son els següents: 

 Informació general: Permet accedir a les seccions comuns per a tots els socis de 

l’AMPA. En aquest menú hi  trobem la pàgina d’inici, les galeries d’imatges, les 

juntes, el formulari de contacte... 

 Les meves dades: Permet accedir a les seccions per editar  les dades de l’usuari 

i de la família de l’usuari. 

 Administració: Permet accedir a totes les seccions d’administració del lloc web. 

Només hi tindran accés aquells usuaris de tipus administrador o membre de la 

junta. 
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A la capçalera de la web trobem el títol de la web, una breu descripció i una imatge de 

capçalera. 

Al peu es mostra l’adreça, el telèfon i el mail de contacte de l’AMPA.  
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4.4 Casos d’us 

4.4.1 Casos d’us: Visitant 

Diagrama de casos d’ús 

 

Descripció dels casos d’ús 

Cas d’ús: Iniciar Sessió 

Cas d’us: Iniciar Sessió   

Descripció   

L’usuari s’identifica per accedir a  l'àrea restringida de  la web. Es comprova si  l’usuari 
ha  introduït totes  les dades necessàries de  la  família  i els alumnes  i si ha realitzat el 
pagament de la quota. 

Actors   

Visitant   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari visitant introdueix el seu nom 
d’usuari  i  contrasenya  al  formulari 
d’accés i prem el botó Connexió. 

 

  2. El  sistema  valida  que  les  dades  són 
correctes i es carrega la informació de 
l’usuari a la sessió 

3. Si  l’usuari  no  és  administrador  ni 
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membre de la junta llavors 
3.a. Si  l’usuari  no  te  una  família 
assignada  o  no  ha  donat  d’alta  cap 
alumne llavors 
 S’actualitza  el  rol  de  l’usuari  a 

“Registrat sense dades” 
 Es  mostra  un  missatge  indicant 

que cal omplir les dades. 
 Es  mostra  la  pàgina  amb  el 

formulari  per  crear  una  família  o 
un alumne. 

3.b. Si l’usuari te l’estat de pagament a 
“No pagat” llavors 
 S’actualitza  el  rol  de  l’usuari  a 

“Registrat no pagat” 
 Es mostra un missatge  indicant el 

seu estat es no pagat. 
3.c. Si l’usuari te l’estat de pagament a 
“Parcialment pagat” llavors 
 Es  mostra  un  missatge  indicant 

que  falta  completar  el  pagament 
de la quota. 

4. L’usuari  ja  ha  iniciat  sessió  i  te  les 
opcions  de menú  disponibles  segons 
els seu rol d’usuari. 

 

Cursos alternatius   

2a. No existeix cap usuari amb el nom d’usuari  i  la contrasenya  introduïda. S’avisa a 
l’usuari amb un missatge d’error. 
2b. L’usuari encara no ha activat el seu compte o aquest ha estat desactivat. S’avisa a 
l’usuari amb un missatge d’error. 

 
Cas d’ús: Registre 
 

Cas d’us: Registre   

Descripció   

Un usuari de  tipus visitant es registra a  la web per aconseguir un usuari amb el què 
accedir als continguts reservats de la web. 

Actors   

Visitant   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 
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1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  crear  un 
compte. 

 

  2. El  sistema  carrega  la  pàgina  amb  el 
formulari de registre. 

3. L’usuari  introdueix  les  seves  dades  i 
prem el botó registra. 

 

  4. El  sistema  comprova  que  les  dades 
són  correctes,  crea  l’usuari  amb 
estatus desactivat  i rol registrat sense 
dades 

5. S’envia un mail al usuari amb un vincle 
per activar el seu compte. 

6. L’usuari accedeix a l’enllaç d’activació 
i activa el seu usuari. 

 

Cursos alternatius   

4a. Ja existeix un usuari amb el nom d’usuari introduït.  
 No es crea l’usuari i s’informa a l’usuari amb un missatge d’error. 

4b. Ja existeix un usuari amb l’adreça de correu electrònica introduïda.  
 No es crea l’usuari i s’informa a l’usuari amb un missatge d’error. 

5a.  Falla l’enviament del mail d’activació.  
 L’usuari es crea amb estat desactivat. 
 S’envia un missatge a l’administrador informant de l’error.  
 L’usuari és informat amb un missatge d’error. 

 
Cas d’ús: Recuperar contrasenya 
 

Cas d’us: Recuperar contrasenya   

Descripció   

Un  usuari  pot  recuperar  la  seva  contrasenya  introduint  la  seva  adreça  de  correu 
electrònic. 

Actors   

Visitant   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Heu 
oblidat la contrasenya?. 

 

  2. El  sistema  carrega  la  pàgina  amb  el 
formulari  per  introduir  l’adreça  de 
correu electrònic de l’usuari. 

3. L’usuari  introdueix  l’adreça de correu 
electrònic  del  seu  usuari  i  prem  el 
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botó Tramet. 

  4. El  sistema  comprova  que  existeix 
l’adreça  de  correu  electrònic 
introduïda. 

5. S’envia un correu electrònic a  l’usuari 
amb  un  enllaç  per  poder  crear  una 
nova contrasenya. 

6. L’usuari accedeix a  l’enllaç  i crea una 
nova contrasenya. 

 

Cursos alternatius   

4a. No existeix cap usuari amb l’adreça de correu introduïda.  
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari. 

4b. L’adreça de correu introduïda és d’un usuari Administrador.  
 El sistema no envia el mail. 
 El sistema avisa a l’usuari que aquest tipus de d’usuari no pot utilitzar aquesta 

funcionalitat.  
5a.  Falla l’enviament del mail.  
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari. 

 
Cas d’ús: Recuperar nom d’usuari 
 

Cas d’us: Recuperar nom d’usuari   

Descripció   

Un  usuari  pot  recuperar  el  seu  nom  d’usuari  introduint  la  seva  adreça  de  correu 
electrònic. 

Actors   

Visitant   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Heu 
oblidat el nom d’usuari?. 

 

  2. El  sistema  carrega  la  pàgina  amb  el 
formulari  per  introduir  l’adreça  de 
correu electrònic de l’usuari. 

3. L’usuari  introdueix  l’adreça de correu 
electrònic  del  seu  usuari  i  prem  el 
botó Tramet. 

 

  4. El  sistema  comprova  que  existeix 
l’adreça  de  correu  electrònic 
introduïda. 

5. S’envia un correu electrònic a  l’usuari 
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amb el seu nom d’usuari. 

6. L’usuari accedeix a  l’enllaç  i crea una 
nova contrasenya. 

 

Cursos alternatius   

4a. No existeix cap usuari amb l’adreça de correu introduïda.  
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari.  

5a.  Falla l’enviament del mail.  
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari. 

 
Cas d’ús: Veure continguts de la Web 
 

Cas d’us: Veure continguts de la Web   

Descripció   

L’usuari pot visualitzar tots els continguts de la web als quals te permisos per accedir. 

Actors   

Visitant   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  sol∙licita  accedir  a  qualsevol 
dels  continguts   que  te disponibles a 
la web. 

 

  2. El  sistema  comprova  que  l’usuari  te 
permisos  per  visualitzar  el  contingut 
sol∙licitat i el mostra a l’usuari. 

3. L’usuari a accedit al contingut que ha 
sol∙licitat. 

 

Cursos alternatius   

4a. L’usuari no te permisos per veure el contingut sol∙licitat.  
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari. 

4.5 Casos d’us: Registrat  

Aquest  rol d’usuari  te  accés  als mateixos  continguts que  els usuaris  visitants  i  a  les 

funcionalitats  que  es  detallen  a  continuació.  El  cas  d’ús  “Crear  família”  només  serà 

executat pels usuaris amb estat “sense dades”, ja que els usuaris amb estat no pagat ja 

tenen una família creada.   
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4.5.1 Diagrama de casos d’ús 
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4.5.2 Descripció dels casos d’ús 

Cas d’ús: Editar perfil 

Cas d’us: Editar perfil   

Descripció   

L’usuari pot editar les dades del perfil del usuari. 

Actors   

Usuari registrat   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

4. L’usuari sol∙licita accedir a l’edició del 
perfil. 

 

  5. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari  per  editar  les  dades  del 
perfil de l’usuari. 

6. L’usuari  modifica  les  seves  dades  i 
prem el botó de guardar. 

 

  7. S’actualitza  el  perfil  de  l’usuari  amb 
les dades introduïdes. 

8. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

Cursos alternatius   

4a. L’usuari ha modificat el seu mail i ha introduït un ja existent.  
 No es guarden les modificacions. 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari. 
 L’usuari torna al punt 3 

 
Cas d’ús: Veure perfil 

Cas d’us: Veure perfil   

Descripció   

L’usuari visualitza les dades del seu perfil. 

Actors   

Usuari registrat   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  sol∙licita visualitzar  les dades 
del seu perfil 
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  2. El  sistema mostra  la  pàgina  amb  les 
dades del seu perfil. 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Crear família 

Cas d’us: Crear família   

Descripció   

L’usuari crea una família. 

Actors   

Usuari registrat – sense dades   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  inicia  sessió  i  el  sistema 
redirigeix  a  l’usuari  o  l’usuari  no  te 
una  família  assignada  i  accedeix  a 
l’enllaç d’editar la família. 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari d’alta de famílies. 

3. L’usuari  introdueix  les  dades  de  la 
seva família i prem el botó Guardar. 

 

  4. El  sistema  guarda  les  dades  de  la 
família i l’assigna a l’usuari. 

5. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

6. Es  redirigeix  a  l’usuari  a  la pàgina de 
visualització de la família. 

Cursos alternatius   

4a. El DNI introduït ja existeix. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 

4b. L’usuari ja tenia una família assignada. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 Es redirigeix a l’usuari a la pàgina d’inici 
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Cas d’ús: Editar família 

Cas d’us: Editar família   

Descripció   

L’usuari edita les dades de la seva família. 

Actors   

Usuari registrat   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari sol∙licita accedir a  l’edició de 
la família. 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari d’edició de famílies. 

3. L’usuari modifica les dades de la seva 
família i prem el botó guardar. 

 

  4. El  sistema  actualitza  les  dades  de  la 
família. 

5. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

6. Es  redirigeix  a  l’usuari  a  la pàgina de 
visualització de la família. 

Cursos alternatius   

4a. L’usuari modifica el DNI i aquest ja existeix al sistema. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 

 
Cas d’ús: Veure família 

Cas d’us: Veure perfil   

Descripció   

L’usuari visualitza una pantalla amb tota la informació relacionada amb la família. 

Actors   

Usuari registrat   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  sol∙licita visualitzar  les dades 
de la família. 
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  2. El  sistema mostra  la  pàgina  amb  les 
dades de la família. 

3. L’usuari  visualitza  les  dades  de  la 
família. 

 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Crear alumne 

Cas d’us: Crear alumne   

Descripció   

L’usuari crea un alumne. 

Actors   

Usuari registrat   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Afegir  un 
nou alumne. 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari d’alta d’alumnes. 

3. L’usuari  introdueix  les  dades  de 
l’alumne i prem el botó guardar. 

 

  4. El  sistema  guarda  les  dades  de 
l’alumne i l’assigna a la família 

5. S’actualitza el preu de  la quota de  la 
família de l’alumne per al nou número 
de fills. 

6. S’actualitza l’estat del pagament de la 
família a “parcialment pagat” 

7. S’informa a  l’usuari que  la seva quota 
ha canviat. 

8. S’envia  un  mail  a  l’administrador 
indicant que  la quota de  la  família ha 
canviat. 

9. Es  redirigeix  a  l’usuari  a  la pàgina de 
visualització de la família. 

Cursos alternatius   

4a. El DNI introduït ja existeix. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 
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4b. L’usuari ja tenia una família assignada. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 Es redirigeix a l’usuari a la pàgina d’inici 

 
Cas d’ús: Editar alumne 

Cas d’us: Editar alumne   

Descripció   

L’usuari edita les dades de l’alumne seleccionat. 

Actors   

Usuari registrat   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari sol∙licita accedir a  l’edició de 
l’alumne. 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari d’edició d’alumnes. 

3. L’usuari  modifica  les  dades  de 
l’alumne i prem el botó guardar. 

 

  4. El  sistema  actualitza  les  dades  de 
l’alumne. 

5. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

6. Es  redirigeix  a  l’usuari  a  la pàgina de 
visualització de la família. 

Cursos alternatius   

4a. L’usuari modifica el DNI i aquest ja existeix al sistema. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 

 
Cas d’ús: Veure alumne 

Cas d’us: Veure alumne   

Descripció   

L’usuari visualitza les dades de l’alumne seleccionat. 

Actors   

Usuari registrat   

Curs típic d’esdeveniments   
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Actor  Sistema 

1. L’usuari  sol∙licita visualitzar  les dades 
de l’alumne. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pàgina  amb  les 
dades de l’alumne. 

Cursos alternatius   
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4.5.3 Casos d’us: Família 

Diagrama de casos d’ús 

 

Descripció dels casos d’ús 

Cas d’ús: Votar 

Cas d’us: Votar   

Descripció   

L’usuari vota a una de les enquestes disponibles. 

Actors   

Família   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

3. L’usuari  escull  les  opcions  de 
l’enquesta  per  les  que  vol  votar  i 
prem el botó Votar. 

 

  4. El  sistema  emmagatzema  la  votació 
de l’usuari. 

5. Mostra un missatge a l’usuari 
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6. Es mostren els resultats de l’enquesta  

Cursos alternatius   

2a. L’usuari no compleix alguna de es les condicions de vot de l’enquesta seleccionada.
 Es mostra un missatge amb l’error 
 L’usuari torna al punt 1 

 
Cas d’ús: Veure enquestes 

Cas d’us: Veure enquestes   

Descripció   

L’usuari visualitza la llista amb totes les enquestes. 

Actors   

Família   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  sol∙licita  accedir  a  la  llista 
d’enquestes. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pàgina  amb  les 
enquestes disponibles.  

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Veure resultats enquesta 

Cas d’us: Veure resultats enquesta   

Descripció   

L’usuari visualitza el resultat de l’enquesta seleccionada amb diferents formats. 

Actors   

Familia   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  d’una 
l’enquesta. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pàgina  amb  els 
resultats de l’enquesta  

3. L’usuari selecciona canviar el tipus de 
visualització dels resultats. 
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  4. El  sistema mostra  la  pàgina  amb  els 
resultats  de  l’enquesta  en  el  format 
seleccionat per l’usuari. 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Publicar comentari 

Cas d’us: Publicar comentari   

Descripció   

L’usuari publica un nou comentari. 

Actors   

Família   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a un contingut de la 
web  amb  l’opció  de  publicar 
comentaris. 

2. L’usuari  introdueix  les  dades  del 
comentari al formulari  i prem al botó 
Enviar Comentari 

 

  3. Es  guarda  el  comentari  i  s’assigna  al 
contingut corresponent. 

4. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Veure comentaris 

Cas d’us: Publicar comentari   

Descripció   

Es visualitzen els comentaris assignats a un contingut determinat.. 

Actors   

Família   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a un contingut de la 
web que té comentaris. 
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  2. El  sistema  mostra  l’apartat  amb  els 
comentaris  i  el  formulari  per  donar 
d’alta un nou comentari  

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Veure galeries d’imatges 

Cas d’us: Veure galeries d’imatges   

Descripció   

Es mostra un llistat amb les galeries d’imatges. 

Actors   

Família   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Galeries 
d’imatges. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
llistat de galeries d’imatges. 

3. L’usuari  prem  a  l’enllaç  amb  el  nom 
de la galeria. 

 

  4. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  la 
galeria d’imatges seleccionada. 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Veure juntes de l’AMPA 

Cas d’us: Veure juntes   

Descripció   

Es mostra un llistat amb les juntes de l’AMPA. 

Actors   

Família   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Juntes  de 
l’AMPA. 

 



52 

 

  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
llistat de les juntes. 

3. L’usuari  prem  a  l’enllaç  amb  el  nom 
de l’acta.. 

 

  4. El  sistema mostra  la pantalla amb  les 
dades de l’acta seleccionada. 

Cursos alternatius   

‐ 
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4.5.4 Casos d’us: Membre de l’AMPA 

Diagrama de casos d’ús 
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Descripció dels casos d’ús 

Cas d’ús: Crear galeria 

Cas d’us: Crear galeria   

Descripció   

L’usuari crea una nova galeria d’imatges 

Actors   

Membre de la junta   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

5. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Publicar 
continguts. 

 

  6. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari  per  publicar  continguts, 
amb  les  categories disponibles per  al 
rol de l’usuari. 

7. L’usuari  escull  la  categoria  Galeria 
d’imatges i introdueix les imatges a la 
galeria i prem el botó guardar. 

 

  8. Els  sistema  guarda  les  dades  de  la 
nova galeria. 

9. Es mostra un missatge d’èxit 
10. Es mostra la galeria d’imatges 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Editar galeria 

Cas d’us: Editar galeria   

Descripció   

L’usuari edita la galeria d’imatges seleccionada. 

Actors   

Membre de la junta   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Editar 
Galeria. 
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  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
formulari per editar articles. 

3. L’usuari  modifica  les  imatges  de  la 
galeria i prem el botó guardar. 

 

  4. El  sistema mostra  la pantalla amb  les 
dades de l’acta seleccionada. 

5. Es mostra un missatge d’èxit 
6. Es mostra la galeria d’imatges 

Cursos alternatius   

‐ 

 

Cas d’ús: Crear acta i Editar Acta 

Aquest casos d’ús són  iguals que els casos d’ús de  les galeries d’imatges. Els tipus de 

continguts  Galeries  d’imatges  i  juntes  són  representats  per  articles  del  gestor  de 

continguts  amb  diferents  categories,  i  per  aquest motiu  les  funcionalitats  dels  dos 

casos son idèntiques.  

Cas d’ús: Crear enquesta 

Cas d’us: Crear enquesta   

Descripció   

Es mostra un llistat amb les enquestes. 

Actors   

Membre de la junta   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Crear 
enquesta. 

 

  2. El  sistema mostra  la pantalla amb els 
formulari  per  donar  d’alta  una  nova 
enquesta. 

3. L’usuari  afegeix  les  dades  de 
l’enquesta i prem el botó guardar. 

 

  4. El sistema guarda l’enquesta. 
5. Es mostra un missatge d’èxit a l’usuari 
6. Es mostra l’enquesta a l’usuari 
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Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Editar enquesta 

Cas d’us: Editar enquesta   

Descripció   

L’usuari edita l’enquesta seleccionada 

Actors   

Membre de la junta   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Editar 
enquesta. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
formulari per editar l’enquesta. 

3. L’usuari introdueix les noves dades de 
l’enquesta i prem el botó guardar. 

 

  4. El sistema actualitza l’enquesta 
5. Es mostra un missatge d’èxit. 
6. Es mostra l’enquesta 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Eliminar enquesta 

Cas d’us: Eliminar enquesta   

Descripció   

L’usuari elimina l’enquesta seleccionada 

Actors   

Membre de la junta   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Eliminar 
enquesta. 

 

  2. El  sistema  mostra  un  missatge  de 
confirmació. 
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3. L’usuari  escull  si  vol  eliminar  o  no 
l’enquesta. 

 

  4. El sistema elimina l’enquesta. 
5. Es mostra un missatge d’èxit 
6. Es mostren les enquestes 

Cursos alternatius   

4a. L’usuari escull no eliminar l’enquesta 
 Es continua al mateix punt on es trobava l’usuari abans d’executar el cas d’ús 

 

4.5.5 Administrador 

L’usuari administrador té control total del  lloc. És  l’únic que pot accedir al Back‐end  i 

utilitzar  totes  les  funcionalitats extra que ofereix el gestor de continguts  Joomla. Per 

altra banda és l’únic tipus d’usuari amb accés a les funcionalitats de gestió de l’AMPA i 

per  aquest  motiu  te  accés  a  moltes  més  funcionalitats  que  la  resta  de  rols.    A 

continuació es detallen els casos desenvolupats per aquest projecte i els principals que 

ofereix el gestor de continguts.  
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Diagrama de casos d’ús 
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Descripció dels casos d’ús 

Cas d’ús: Cercar Famílies 

Cas d’us: Cercar Famílies   

Descripció   

Es mostra un llistat amb les famílies que compleixen les condicions de la cerca.  

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

7. L’usuari accedeix a l’enllaç Famílies.   

  8. El  sistema  mostra  una  pantalla  amb 
un  llistat  amb  totes  les  famílies  i  un 
formulari  amb  els possibles  filtres de 
cerca. 

9. L’usuari  aplica  els  filtres  desitjats  i 
prem el botó Cerca. 

 

  10. El  sistema  carrega  la pantalla  amb el 
llistat  de  famílies  que  compleixen  les 
condicions de la cerca.  

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Crear família 

Aquesta cas d’ús varia en el cas de  l’administrador  ja que si  l’administrador crea una 

família també ha de crear un nou usuari. Per aquest motiu el curs dels esdeveniments 

és diferent al cas d’ús de la resta d’usuaris. 

Cas d’us: Crear família   

Descripció   

L’usuari crea un nou usuari i una nova família relacionada amb aquest. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 
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1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Crear 
família 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari  d’alta  de  famílies  amb 
camps  per  introduir  el  nom  del  nou 
usuari i el seu mail.  

3. L’usuari  introdueix  les dades del nou 
usuari i de la seva família. 

 

  4. El  sistema  guarda  les  dades  del  nou 
usuari. 

5. El  sistema  guarda  les  dades  de  la 
família i l’assigna a l’usuari. 

6. S’envia un mail al nou usuari amb un 
enllaç  per  activar  el  seu  nou  compte 
d’usuari. 

7. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

8. Es  redirigeix  a  l’usuari  a  la pàgina de 
visualització de la família. 

Cursos alternatius   

4a. El nom de l’usuari ja existeix o el mail introduït ja existeix  
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 

5a. El DNI introduït ja existeix. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 

 
Cas d’ús: Editar família 

El  cas  d’us  d’editar  família  varia  de  la  versió  de  la  resta  d’usuaris  ja  que  l’usuari 

administrador pot editar la quota i la quantitat pagada per la família. Al poder realitzar 

aquestes modificacions l’estat de pagament de l’usuari pot ser  modificat i per aquest 

motiu es torna a descriure el cas d’ús.. 

Cas d’us: Editar família   

Descripció   

L’usuari edita les dades de la família i actualitza l’estat del pagament de la família si es 
necessari. 
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Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Editar 
família 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari  d’alta  de  famílies  amb  els 
camps  addicionals:  quota  i  quantitat 
pagada.  

3. L’usuari  modifica  les  dades  de  la 
família i prem el botó guardar. 

 

  4. El  sistema  actualitza  les  dades  de  la 
família. 

5. S’actualitza l’estat del pagament de la 
família.  

6. Es mostra un missatge d’èxit a l’usuari 

Cursos alternatius   

5a. El DNI introduït ja existeix. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 

 
Cas d’ús: Eliminar família 

Cas d’us: Editar família   

Descripció   

L’usuari elimina la família seleccionada, l’usuari i els alumnes assignats a la mateixa. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a l’enllaç Eliminar   

  2. El  sistema  mostra  un  missatge  de 
confirmació.  

3. L’usuari escull  si  vol eliminar o no  la 
família. 

 

  4. El  sistema  elimina  els  alumnes 
assignats a la família. 
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5. El sistema elimina la família. 
6. El sistema elimina l’usuari de la família 

i les seves dades relacionades. 
7. Es mostra un missatge d’èxit. 
8. Es mostra  la  pàgina  amb  el  llistat  de 

famílies a l’usuari. 

Cursos alternatius   

3a. L’usuari escull no eliminar la família. 
 Es continua al mateix punt on es trobava l’usuari abans d’executar el cas d’ús 

 
Cas d’ús: Exportar alumnes 

Cas d’us: Editar família   

Descripció   

Es genera un fitxer amb les dades de tots els alumnes i famílies amb el format correcte 
per a la importació d’alumnes. El fitxer es descarregat per l’usuari. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç 
Descarregar Alumnes 

 

  2. El  sistema  mostra  una  pantalla  amb 
un  botó  per  generar  i  exportar  el 
fitxer..  

3. L’usuari prem el botó Generar   

  4. El sistema crea el fitxer amb les dades 
de  les  famílies  i  els  alumnes  de 
l’AMPA  amb  el  format  de  la 
importació d’alumnes. 

5. Es mostra un missatge d’èxit. 
6. Es mostra un enllaç per descarregar el 

fitxer. 

7. L’usuari descarrega el fitxer   

Cursos alternatius   

‐ 
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Cas d’ús: Importar alumnes 

Cas d’us: Importar alumnes   

Descripció   

L’usuari importa els estudiants i les famílies a partir d’un fitxer csv. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Importar 
alumnes 

 

  2. El  sistema mostra  la pàgina  amb una 
explicació  del  procés  i  un  formulari 
amb un selector de fitxers.  

3. L’usuari  selecciona  el  fitxer  que  vol 
importar i prem el botó Importar. 

 

  4. El sistema obre el fitxer 
5. Per cada registre del fitxer 
5.a. Si existeix l’alumne llavors 

 S’actualitza  la  família  de 
l’alumne 

 S’actualitza l’alumne 
5.b. Si no existeix l’alumne llavors 
i Si no existeix la  família llavors 
 Es crea un nou usuari 
 S’envia  un mail  al  nou  usuari 

amb  l’enllaç  d’activació  del 
nou compte d’usuari. 

 Es crea  la  família  i  s’assigna al 
nou usuari 

 Es crea l’alumne i s’assigna a la 
nova família. 

ii Si existeix la  família llavors 
 Es crea l’alumne 
 S’actualitza l’adreça i el telèfon 

de la família 
5.c. S’afegeix a un registre els resultats 
de les operacions realitzades. 

6. Es guarda en un fitxer el resultat de la 
importació. 

7. Es  mostra un missatge d’èxit 
8. Es  mostren  els  resultats  de  les 

importacions. 
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9. L’usuari  consulta  el  resultat  de  la 
importació 

10. L’usuari  guarda  els  fitxers  amb  els 
resultats de la importació 

 

Cursos alternatius   

5aa.  El  DNI  de  la  família  del  fitxer  no  correspon  amb  el  de  l’alumne  existent  a 
l’aplicació. 
 Es guarda l’error al registre de l’operació. 
 No s’actualitza la família ni l’alumne 
 Es continua amb el següent registre del fitxer. 

5bi a. El mail de la família ja existeix. 
 Es guarda l’error al registre de l’operació. 
 No es creen ni l’usuari, ni la família ni l’alumne 
 Es continua amb el següent registre del fitxer. 

 

 
Cas d’ús: Actualització massiva de famílies 

Cas d’us: Actualització massiva de famílies 

Descripció   

L’usuari actualitza el total del pagament a zero i l’estat de pagament a no pagat a totes 
les famílies. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a l’enllaç Actualitzar 
totes les famílies a no pagat 

 

  2. El  sistema mostra  la pàgina  amb una 
explicació  del  procés  i  un  botó  per 
executar el procés.  

3. L’usuari  prem  el  botó  Executar  el 
procés. 

 

  4. Per cada família existent al sistema  
 Els  sistema  actualitza  el  total 

del  pagament  a  zero  i  l’estat 
del pagament a no pagat 

5. Es    mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari 

Cursos alternatius   

‐ 
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Cas d’ús: Eliminació massiva de famílies 

Cas d’us: Eliminació massiva de famílies 

Descripció   

L’usuari elimina totes les famílies, l’usuari associat i tots els alumnes associats tals que 
el seu estat de pagament és No pagat. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Eliminar 
totes les famílies amb estat no pagat 

 

  2. El  sistema mostra  la pàgina  amb una 
explicació  del  procés  i  un  botó  per 
executar el procés.  

3. L’usuari  prem  el  botó  Executar  el 
procés. 

 

  4. Per  cada  família  amb  estat  de 
pagament no pagat  
 El  sistema  elimina  tots  els 

alumnes assignats a la família 
 El sistema elimina la família 
 El sistema elimina  l’usuari  i  les 

dades  relacionades  amb 
l’usuari 

5. Es    mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Cercar Alumnes 

Cas d’us: Cercar Alumnes   

Descripció   

Es mostra un llistat amb els alumnes que compleixen les condicions de la cerca.  

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 
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1. L’usuari accedeix a l’enllaç Alumnes.   

  2. El  sistema  mostra  una  pantalla  amb 
un  llistat  amb  tots  els  alumnes  i  un 
formulari  amb  els possibles  filtres de 
cerca. 

3. L’usuari  aplica  els  filtres  desitjats  i 
prem el botó Cerca. 

 

  4. El  sistema  carrega  la pantalla  amb el 
llistat  d’alumnes  que  compleixen  les 
condicions de la cerca.  

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Crear alumne 

Aquest cas d’ús es igual que el de la resta d’usuaris, però en aquest cas no s’envia un 

correu electrònic a l’administrador informant que una família ha creat un nou alumne. 

 

Cas d’ús: Eliminar alumne 

Cas d’us: Eliminar alumne 

Descripció   

L’usuari elimina l’alumne seleccionat i s’actualitzen les dades de la quota de la família. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Eliminar 
alumne 

 

  2. El  sistema  mostra  un  missatge  de 
confirmació a l’usuari.  

3. L’usuari  escull  si  vol  eliminar  o  no 
l’alumne. 

 

  4. El sistema elimina l’alumne 
5. S’actualitzen  les dades de  la quota de 

la família de l’alumne. 
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6. S’actualitza  l’estat de pagament de  la 
família 

7. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

Cursos alternatius   

3a. L’usuari selecciona l’opció de no eliminar l’alumne 
 Es  continua  al  mateix  punt  on  es  trobava  l’usuari  abans 

d’executar el cas d’ús 
 

 
Cas d’ús: Llistar quotes 

Cas d’us: Llistar quotes   

Descripció   

Es mostra un llistat amb les quotes.  

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a l’enllaç Quotes.   

  2. El sistema mostra una pantalla amb el 
llistat de totes les quotes. 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Crear quota 

Cas d’us: Crear quota   

Descripció   

L’usuari crea una nova quota. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Crear 
quota 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari d’alta de quotes.  
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3. L’usuari  introdueix  les dades de  la 
nova  quota  i  prem  el  botó 
guardar.. 

 

  4. El sistema guarda les dades de la nova 
quota 

5. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

6. Es redirigeix a l’usuari a la pàgina de la 
llista de quotes. 

Cursos alternatius   

4a. Ja existeix una quota per al número d’alumnes introduïts. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 

 
Cas d’ús: Editar quota 

Cas d’us: Editar quota   

Descripció   

L’usuari edita les dades de la quota 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Editar 
quota 

 

  2. El  sistema  mostra  la  pàgina  amb  el 
formulari d’edició de quotes.  

3. L’usuari  modifica  les  dades  de  la 
quota i prem el botó guardar. 

 

  4. El  sistema  actualitza  les  dades  de  la 
quota. 

Cursos alternatius   

4a. Ja existeix una quota per al número d’alumnes introduïts. 
 El sistema no guarda les dades 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari 
 L’usuari torna al punt 3 
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Cas d’ús: Eliminar quota 

Cas d’us: Eliminar quota 

Descripció   

L’usuari elimina la quota. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Eliminar 
quota 

 

  2. El  sistema  mostra  un  missatge  de 
confirmació a l’usuari.  

3. L’usuari escull  si  vol eliminar o no  la 
quota. 

 

  4. El sistema elimina la quota 
5. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 

l’usuari. 
6. Es mostra  la  pàgina  amb  el  llistat  de 

quotes 

Cursos alternatius   

3a. L’usuari selecciona l’opció de no eliminar la quota 
 Es  continua  al  mateix  punt  on  es  trobava  l’usuari  abans 

d’executar el cas d’ús 
 

 
Cas d’ús: Enviament de mails massiu 

Cas d’us: Enviament de mail massiu 

Descripció   

Envia un mail  a  tots els usuaris  resultants de  l’aplicació dels  filtres  seleccionats per 
l’usuari. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a  l’enllaç Enviament 
de correu electrònic massiu. 
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  2. El sistema mostra una pàgina amb un 
formulari  amb  un  camp  de  text  per 
l’assumpte i un per al cos del missatge 
i  diversos  filtres  per  seleccionar  els 
destinataris.  

3. L’usuari  introdueix el missatge, aplica 
els filtres i prem el botó Enviar. 

 

  4. El  sistema  realitza  la  cerca  dels 
destinataris  a  partir  dels  filtres 
introduïts. 

5. Per cada usuari resultant de la cerca 
 Envia el mail a l’usuari 

6. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari. 

Cursos alternatius   

5a. No es pot enviar el missatge 
 Es mostra un missatge d’error a l’usuari. 

 
Casos d’ús: Gestió de Classes i Gestió de Nivells 

Els  casos  d’ús  relatius  a  la  gestió  de  les  classes  i  els  nivells  segueixen  el  mateix 

funcionament que els  casos d’ús de gestió de quotes, es a dir,  llistar,  crear, editar  i 

eliminar, però aquests es gestionen des de la part del BackOffice.  

 

Cas d’ús: Llistar usuaris 

Aquesta és una funcionalitat del BackOffice del gestor de continguts..  

Cas d’us: Llistar usuaris 

Descripció   

Mostra una llista amb els usuaris del sistema.  

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a  l’enllaç del Gestió 
d’usuaris. 

 



72 

 

  2. El  sistema mostra  un  llistat  amb  tots 
els  usuaris  del  sistema  i  els  enllaços 
per accedir a  la creació, baixa  i edició 
d’usuaris.  

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Bloquejar usuari 

Aquesta és una funcionalitat del BackOffice del gestor de continguts..  

Cas d’us: Llistar usuaris 

Descripció   

Bloqueja l’accés a l’àrea restringida a un usuari.  

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  del 
Bloquejar usuari d’un dels usuaris del 
llistat. 

 

  2. El  sistema  canvia  l’estat de  l’usuari  a 
bloquejat 

3. Es  mostra  un  missatge  d’èxit  a 
l’usuari.  

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Editar usuari 

Aquesta és una funcionalitat del BackOffice del gestor de continguts.  

Cas d’us: Llistar usuaris 

Descripció   

Es modifica l’usuari.  

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 
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1. L’usuari  accedeix  a  l’enllaç  Editar 
Usuari. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
formulari d’edició de l’usuari  

3. L’usuari canvia  les dades de  l’usuari  i 
prem el botó guardar. 

 

  4. El  sistema  actualitza  les  dades  de 
l’usuari 

5. Es mostra un missatge d’èxit a l’usuari 
6. Es mostra el llistat d’usuaris 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Publicar nous continguts 

Aquesta és una funcionalitat esta disponible tant a la part del FrontOffice com a la del 

BackOffice del gestor de l’aplicació.  

Cas d’us: Llistar usuaris 

Descripció   

Es crea un nou article d’una de les categories disponibles 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a  l’enllaç Crear nou 
article. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
formulari de creació d’articles  

3. L’usuari  introdueix  les dades del nou 
article  i  selecciona  les  seves opcions. 
Prem el botó guardar. 

 

  4. El sistema guarda l’article 
5. Es mostra un missatge d’èxit a l’usuari 
6. Es mostra el llistat d’usuaris 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Eliminar contingut 
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Aquesta és una funcionalitat del BackOffice del gestor de continguts.  

Cas d’us: Llistar usuaris 

Descripció   

Es crea un nou article d’una de les categories disponibles 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a l’enllaç Gestió dels 
articles. 

 

  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
llistat dels articles 

3. L’usuari  selecciona  els  articles  que 
desitja  eliminar  i  prem  el  botó 
Eliminar 

 

  4. El  sistema  elimina  tots  els  articles 
seleccionat  i  les  seves  dades 
relacionades 

5. Es mostra un missatge d’èxit a l’usuari 
6. Es mostra el llistat d’articles 

Cursos alternatius   

‐ 

 
Cas d’ús: Veure missatges d’error 

Aquesta és una funcionalitat del BackOffice del gestor de continguts.  

Cas d’us: Llistar usuaris 

Descripció   

Es mostra un llistat amb tots els missatges d’error. 

Actors   

Administrador   

Curs típic d’esdeveniments   

Actor  Sistema 

1. L’usuari accedeix a l’enllaç Missatges.   

  2. El  sistema mostra  la  pantalla  amb  el 
llistat de missatges 
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Cursos alternatius   

‐ 

 

4.5.6 Funcionalitats del BackOffice no detallades 

L'aplicació permet que l'administrador del lloc web pugui realitzar algunes tasques en 

el backoffice. Concretament: 

 Configuració de l’aplicació 

 Gestió de les extensions 

 Gestió dels menús 

  Gestió dels permisos 

 Gestió de les categories 

 Gestió dels components 

 Gestió dels usuaris 
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5. Implementació 

5.1 Eines de desenvolupament web 

5.1.1 Elecció de les eines candidates 

A  l’hora d’escollir quines eines podien ser   candidates per desenvolupar el sistema es 

va tenir en compte que havia de ser una eina que permetés programar tota la part de 

gestió de l’AMPA amb facilitat i al mateix temps hauria d’oferir funcionalitats de tipus 

publicació de continguts per part de  l’usuari, galeries d’imatges, mòdul de votacions, 

publicació de missatges i altres com la gestió de rols d’usuaris i els seus accessos.  

Per aquest motiu es van tenir en compte els gestors de continguts més populars  i un 

dels frameworks de desenvolupament en llenguatge PHP.  

 

Entre totes les Webs visualitzades,  la majoria estan desenvolupades amb Wordpress o 

Joomla. A més, en hi ha una realitzada amb Google Sites, generador de Webs a partir 

de  plantilles,  ofert  per  Google.  També  en  hi  ha  una  altra  realitzada  amb  una  eina 

anomenada Coranto, que utilitza el llenguatge Perl i alguna altra pot haver estat feta a 

mida amb algun llenguatge com PHP o ASP sense utilitzar cap eina. 

 Cal destacar que l’opció de Google Sites no ofereix totes les funcionalitats necessàries 

per  assolir  els  requeriments  bàsics,  i  utilitzar  una  eina,  per  a mi  desconeguda  com 

Coranto o  tractar de desenvolupar una Web  sense cap  tipus d’eina no és viable per 

realitzar aquest projecte en un temps raonable ni seria una bona elecció si es pensa en 

futures millores.  

5.1.2 Comparació de les eines escollides 

Hem començat  l’anàlisi de  les eines escollides cercant a  les Webs oficials d’aquestes 

aplicacions.  A  més,  en  diversos  articles  a  Internet,  hem  trobat  articles  amb 

comparatives sobre Wordpress, Joomla i Drupal i finalment un fòrum on es debatia i es 

demanava opinió de quina d’aquestes era la millor eina.  
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En aquesta anàlisi  també  s'ha  tingut en compte  l'experiència personal de  l'autor del 

projecte  que  ha  col∙laborat  en  un  parell  de  projectes  realitzats  en  Wordpress, 

personalitzant i modificant el codi font per tal d’adaptar‐lo a les necessitats d’aquests 

projectes  i que  també ha  realitzat una aplicació Web a partir del  framework de PHP 

CakePHP. 

Per tal de completar d’una forma més correcte i acurada aquesta comparativa o anàlisi 

de les diferents opcions possibles s'ha instal∙lat una versió de Drupal, una de Joomla i 

una de Wordpress  i s'ha desenvolupar un petit mòdul per accedir a bases de dades  i 

realitzar un formulari d’inserció d'algun tipus de registre diferent als que ofereixen els 

CMS per defecte. Així mateix, s'ha comprovat la facilitat per la validació o la paginació 

d’aquests registres. A l'annex 2, s'inclou una descripció dels sistemes. A continuació es 

mostra una taula amb el resum de les característiques dels diferents sistemes. 
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Taula comparativa de les eines analitzades 

   Wordpress  Joomla  Drupal  CakePhp 

Tipus d'eina  CMS 
CMS + 
Framework 

CMS  Framework 

Llenguatge  PHP  PHP  PHP  PHP 

Documentació  Bona  Bona  Bona  Bona 

Multi‐idioma  Si  Si  Si  Si 

Estil del codi 

Procediments i 
funcions. 
Modificacions 
amb funcions 
"ganxo" o 
"Hooks" 

POO. 
Estructura 
MVC 

Procediments i 
funcions. 
Modificacions 
amb funcions 
"ganxo" o 
"Hooks" 

POO. 
Estructura 
MVC 

Funcionalitats extra 
Mitjançant 
plug‐ins. 

plug‐ins, 
component
s i mòduls 

Mitjançant 
mòduls 

Mitjançant 
plug‐ins 

Interfície 
d'administració 

Bona  Bona  Bona 
Per defecte 
molt pobre 

Helpers / HTML   ‐  Bons  Bons  Molt bons 

Look and Feel  Molt bò  Correcte  Correcte 
Per defecte: 
senzill 

Bases de dades  Mysql 

Mysql. En 
breu 
Postgresql i 
PDO 

postgresql i 
mysql 

Mysql, 
PostgreSQL, 
Firebird DB2, 
SQL Server, 
Oracle, etc... 

Corba d'aprenentatge  Mitjana  Mitjana  Mitjana  Alta 

Funcionalitats 
requerides 

           

Gestió de continguts i 
categories 

Si  Si  Si  No 

Gestió d’enquestes  Extensió  Extensió  Extensió  No 

Galeria d'imatges  Extensió  Si  Extensió  Component 

Gestió d’usuaris  Si  Si  Si  Si 

Gestió de permisos  Extensió  Si  Si  SI 

 

Conclusions  

De  l'anàlisi  de  les  característiques  dels  quatre  sistemes,  es  conclou  que  els  quatre 

permeten  dissenyar  un  sistema  de  gestió  per  AMPAs.  Això  no  obstant,  la  nostra 

valoració  de  Joomla  és  que  el  seu model  intern  que  segueix  el  patró Model  Vista 
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Controlador  juntament amb totes  les funcionalitats que ofereix el seu framework per 

al desenvolupament de nous components és molt adient per a programar  la part de 

gestió del sistema.  

Drupal  era  la  segona  opció  a  escollir,  ja  que  ofereix  més  o  menys  les  mateixes 

funcionalitats  inicials que Joomla  i addicionalment disposa dels mòduls Views  i CCK o 

Content Construction Kit que permeten crear nous  tipus de continguts  i noves vistes 

personalitzades per mitjà de formularis. Aspectes com la complexitat de l’estructura de 

la  seva  base  de  dades  i  les  possibles  limitacions  que  puguin  sorgir  de  l’ús  d’aquest 

sistema  tan  potent  que  ofereixen  els mòduls  esmentats  anteriorment  fan  que  no 

l’hàgim seleccionat per a implementar el projecte. 

5.2 Mètodes 

5.2.1 Creació dels components i els connectors o plugins  

Joomla  ofereix  la  possibilitat  de  desenvolupar  noves  funcionalitats  i  modificar  el 

funcionament per defecte del mateix mitjançant extensions  creades per els usuaris.  

Per  al  desenvolupament  de  les  funcionalitats  de  gestió  de  l’AMPA  s’han  creat  dos 

components i dos connectors o plugins. En el cas dels components, el primer permet la 

gestió dels alumnes i el segon la gestió de les famílies i els usuaris de l’AMPA. Per al cas 

dels connectors, s’ha desenvolupat un del tipus Usuari, que valida l’estat de l’usuari al 

iniciar sessió a  l’aplicació  i un altre del tipus contingut, que actualitza el format de  la 

data abans de guardar els registres. 

5.2.2 Implementació dels rols d’usuari i els permisos 

La utilització de Joomla a  l’hora d’implementar  la gestió dels tipus d’usuaris  i els seus 

permisos  ha  estat  de  gran  ajuda  ja  que  incorpora  un  sistema  molt  complert  per 

gestionar  els  grups  d’usuaris,  els  nivells  d’accés  i  els  permisos.  El  funcionament 

d’aquest sistema és el següent: els usuaris pertanyen a grups. Aquests grups tenen un 

o  diversos  nivells  d’accés.  Els  permisos  s’apliquen  als  nivells  d’accés.  Els  diversos 

objectes de Joomla tenen accions sobre les que s’apliquen aquests permisos.  
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Per exemple, el sistema de categorització dels continguts permet configurar  l’accés a 

certes categories a certs rols d’usuaris, així com configurar altres permisos com el de 

creació ,edició o baixa dels seus continguts. 

Crear les opcions de menú amb accés restringit per a uns rols o per a uns altres resulta 

tant senzill com seleccionar en un desplegable quin rol d’usuari hi ha de tenir accés,  i 

tots els rols que tinguin el mateix nivell d’accés veuran l’opció del menú.  

Per   altra banda,  cada  component permet  configurar els permisos de  forma manual 

seleccionant quines accions del component pot realitzar cada nivell d’accés. 

 

Imatge de la pantalla d’assignació dels permisos del gestor de continguts Joomla 

5.2.3 Desenvolupament dels component amb el framework de Joomla 

Joomla és a part d’un gestor de continguts una eina de desenvolupament d’aplicacions 

web o framework que disposa d’una gran quantitat de llibreries i classes que permeten 

realitzar les tasques més típiques del desenvolupament web.  

Per crear un component cal seguir una estructura determinada, que segueix el patró 

Model Vista Controlador, a partir de la qual es poden aprofitar totes les funcionalitats 

que ens ofereix aquest Framework.  
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Entre les tasques que es poden realitzar d’una forma gairebé automatitzada trobem la 

creació  dels  llistats  amb  funcions  de  paginació  ,  ordenació  i  aplicació  de  filtres  o  la 

publicació  de  formularis  d’alta  i  edició  amb  totes  les  funcionalitats  de  validació  i 

inserció i actualització a la base de dades. 

5.2.4 Creació de llistats 

Cada un dels llistats desenvolupats a l’aplicació permet l’aplicació de filtres, paginar els 

registres i ordenar les columnes.  

Per desenvolupar aquestes  funcionalitats Joomla disposa de  la classe JModelList, que 

conté funcions per obtenir els registres de la base de dades i aplicar els filtres de cerca, 

paginació  i ordenació.   Entre  les  funcions més  significatives hi ha populateState que 

actualitza  les  variables  enviades  per  la  vista  amb  la  informació  dels  filtres,  de  la 

paginació  i de  l’ordre,  i  la funció getListQuery que prepara  la consulta per obtenir els 

registres de  la base de dades.   Per altra banda cal afegir a  la vista tots els camps del 

formulari necessaris per la paginació, l’ordenació i l’aplicació de filtres de cerca. 

5.2.5 Alta i edició  dels registres 

Crear un nou formulari amb totes les funcionalitats de validació i alta o actualització a 

la base de dades resulta molt senzill gràcies al Framwork de Joomla.  

Els passos més destacables de la creació d’un nou formulari d’alta i edició: 

 Crear el fitxer XML amb els atributs dels camps del formulari 

 Crear un fitxer per cada regla de validació dels camps del formulari 

 Estendre la classe JControllerForm i sobreescriure la funció save si es necessita 

modificar el comportament per defecte de  la funció de Joomla que guarda  les 

dades introduïdes al formulari a la base de dades. 

 Estendre  la  classe  JModelAdmin  i  crear  les  funcions  getTable,  getForm, 

loadFormData. Mitjançant  aquestes  funcions  es  defineix  a  quina  taula  de  la 

base  de  dades  es  guardarà  el  formulari,  quin  formulari  cal  carregar  i  es 

recuperaran les dades del registre de la base de dades en cas d’edició. 
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 Per últim cal crear la vista del formulari. Els camps del formulari s’afegeixen de 

forma  automàtica  a partir dels  camps definits  al  fitxer XML  i per mitjà de  la 

funció getFieldsets de l’objecte form carregat per la vista. 

5.2.6 Gestió dels missatges d’error, avís i èxit 

Una  de  les  altres  funcionalitats  molt  útils  que  disposa  Joomla  es  un  sistema  per 

mostrar  el  resultat  de  les  operacions  per mitjà  de missatges. Amb  les  tasques més 

comuns  com  l’enviament  d’un  formulari  o    l’enviament  d’un  mail  Joomla  mostra 

missatges informant del resultat de la tasca de forma automàtica. 

Per  altra  banda  també  es  possible  utilitzar  aquest  sistema  per  mostrar  avisos 

personalitzats  per  mitjà  de  la  funció  enqueueMessage  i  les  funcions  raiseNotice, 

raiseWarning, raiseError . 

5.2.7 Enviament de mails 

L’enviament d’un mail des de un  component  resulta molt  senzill  gràcies  a  la  funció 

sendMail de la classe JUtility. Aquesta funció envia un nou mail a partir del compte de 

correu configurat a l’apartat d’administració de Joomla i mostra un missatge informant 

del resultat de l’operació. 

5.2.8 Càrrega de fitxers al servidor 

Per  la  tasca de pujar un  fitxer al servidor  Joomla disposa de  la classe  JFile. La  funció 

upload realitza la tasca de copiar el fitxer enviat amb el formulari a la carpeta indicada 

del servidor. Aquesta funció gestiona tots els possibles errors i missatges d’error durant 

el procés.  

5.2.9 Gestió dels permisos d’accés 

Per tal de poder gestionar els permisos de les funcionalitats dels components cal afegir 

el fitxer access.xml a  l’arrel de l’apartat d’administració del component. Aquest fitxer 

és un llistat amb les funcionalitats que permet executar el component. Per altra banda, 

a cada vista cal afegir la crida a la funció authorize de l’objecte User indicant el nom del 
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component  i de  l’acció per  tal de  comprovar  si  l’usuari  actual pot  accedir  a  la  vista 

seleccionada. 

Un  cop  instal∙lat  el  component  caldrà modificar  els  permisos  d’accés  per  cada  rol 

d’usuari des de l’apartat d’administració del component. 

5.3 Extensions utilitzades 

Udja comments 

Es  tracta  d’una  combinació  d’extensions  desenvolupades  per  Andy  Sharman  que 

permeten publicar comentaris als articles de Joomla per part dels usuaris de la web. 

És  un  component  que  permet  configurar  a  quins  tipus  d’articles  es  vol  permetre  la 

publicació  de  comentaris  i  quins  tipus  d’usuaris  poden  visualitzar  i/o  crear  nous 

comentaris.  Permet  administrar  tots  els  comentaris  publicats  pels  usuaris  des  de  la 

part d’administració del component. 

Attacachements 

Aquest  conjunt  d’extensions  permeten  als  usuaris  adjuntar  fitxers  als  articles  de 

Joomla. El component permet configurar per quins tipus d’articles és possible adjuntar 

fitxers   així com quins rols d’usuari poden visualitzar  i/o publicar els fitxers. Des de  la 

part d’administració del component és possible gestionar tots els fitxers publicats. 

Fox Contact Form 

Es tracta d’un component i un mòdul que permeten incloure un formulari de contacte 

a la web. Es possible publicar el formulari de contacte per mitjà d’un element de menú 

o per   mitjà d’un mòdul  i es poden seleccionar quins tipus d’usuaris poden utilitzar el 

formulari de contacte. Permet personalitzar quins camps es volen mostrar al formulari, 

així com els textos que apareixen durant tot el procés i l’adreça de correu electrònic a 

la que s’enviaran les consultes realitzades des del formulari.  

JVoteSystem 

Aquest és un conjunt d’extensions que permeten  la publicació d’enquestes a  la web  i 

tota  la seva gestió. Per una part permeten als usuaris que tenen permisos votar a  les 

enquestes  actives  i  veure’n els  resultats  si  són  visibles. Així mateix, els usuaris  amb 
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permisos podran crear, editar i eliminar les enquestes des de la part pública de la web, 

permetent en aquest cas que els membres de la junta puguin publicar aquest tipus de 

continguts sense necessitat de tenir accés a l’apartat d’administració. Es possible crear 

enquestes amb accés per determinats grups o rols d’usuari  i ofereix opcions per que 

els  usuaris  puguin  afegir  noves  respostes,  votar  diverses  opcions  al mateix  temps  i 

moltes altres possibilitats. 

6. Proves 

6.1 Descripció de les proves realitzades 

La  realització  de  les  proves  s’han  iniciat  amb  un  usuari  de  tipus  no  registrat.  A 

continuació s’han realitzat totes les proves amb els usuaris de tipus registrat, tant si no 

han introduït encara les seves dades de la família i els alumnes com si no han realitzat 

el pagament de la seva quota. El següent pas ha estat realitzar les proves de totes les 

funcionalitats  amb  l’usuari  administrador.  Per  acabar  s’han  comprovat  les 

funcionalitats  de  l’usuari  del  tipus  membre  de  la  junta  i  les  funcionalitats  de  les 

famílies. 

En el document Annex 3 es troba el guió de les proves realitzades per cada un dels rols 

d’usuari. 

6.2 Proves d’usuari 

A part de totes les proves descrites a l’apartat anterior també s’han realitzat una sèrie 

de proves d’usuari per part dels membres de  la  junta de  l’AMPA de  l’IES Ernest Lluch 

per tal de trobar possibles errors a  l’aplicació  i per tal de valorar‐ne  la seva valoració 

personal sobre el funcionament de la nova aplicació. 

Com s'ha seguit un procés de desenvolupament "agile", basat en la millora de versions 

prototipus  del  projecte,  la  validació  per  part  dels  usuaris  s'ha  realitzat  de  forma 

continuada  al  llarg  del  projecte.  Els  usuaris  han  expressat  la  seva  satisfacció  pels 

resultats  i  estan  actualment  dotant  la web  de  contingut  per  poder‐la  posar  en  ple 

funcionament al mes de juliol. 
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7. Pressupost 

7.1 Planificació temporal.  

En aquest apartat es mostra la planificació real del projecte i es detallen les diferències 

entre  la planificació prevista  i  la final. Tanmateix es detallen totes  les tasques que cal 

realitzar per dissenyar i implementar la web i la dedicació necessària d’hores per part 

del recurs implicat per realitzar cada una d’aquestes tasques. 

7.1.1 Diagrama de Gantt del projecte 

Aquest és el diagrama final de les tasques que s’han realitzat des de el començament 

del  projecte  fins  la  seva  finalització.  La  dedicació  setmanal  d’hores  serà  d’unes  10 

hores i per aquest motiu el projecte es realitzarà en dos quadrimestres. 

SET OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN 

T1   

  T2   

  T4   

  T5   

  T3   

  T6   

  T7   

                T8 

 

Nom de les tasques del diagrama 

T1: Anàlisi de webs d’altres AMPAs i de programaris de gestió d’AMPAs 

T2: Anàlisi d’eines de desenvolupament de Webs 

T3: Aprenentatge de Joomla 

T4: Anàlisi de requeriments 

T5: Disseny de l’aplicació 

T6: Implementació  

T7: Proves d’usuari 

T8: Redacció de la memòria 
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7.1.2 Canvis sobre la previsió inicial 

Els  canvis  principals  respecte  la  planificació  inicial  van  ser  la  duració  de  l’anàlisi  de 

requeriments  amb  el  qual  vaig  haver  de  fer  més  reunions  amb  la  tutora  de  les 

previstes i va durar dues setmanes més del previst. L’altre canvi més significatiu va ser 

el  canvi d’ordre  i  la duració de  la  tasca d’aprenentatge de  Joomla que  es  va  iniciar 

paral∙lelament amb la implementació de l’aplicació i va durar pràcticament fins al final 

de  la  implementació en contra del que s’havia planificat d’iniciar‐la juntament amb  la 

fase  d’anàlisi  de  requisits  i  amb  una  duració  força més  curta  .  Finalment,  tot  i  les 

diferencies  respecte  la planificació  inicial  l  s’ha pogut  finalitzar el projecte dintre del 

temps  previst  en  part  gràcies  a  les  funcionalitats  que  han  estat  implementades  per 

mitjà  d’extensions  i  de  les  funcionalitats  del  gestor  de  continguts  que  han  permès 

reduir el temps d’implementació. 

7.2 Cost 

Aquest  és  un  projecte  de  caire  acadèmic  i  per  tant  els  costos  de  disseny  i 

d’implementació de l’aplicació han estat nuls al no haver‐hi cap cost extern afegit. De 

totes  formes és possible valorar els costos aproximats que suposaria realitzar aquest 

projecte per part d’una empresa. 

Els recursos necessaris per la realització de les tasques de disseny i implementació de 

l’aplicació serien un analista i un programador. 

La taula següent mostra el preu hora dels diferents tipus de recursos: 

Nom del recurs  Preu hora 

Analista  50 € / hora 

Programador  25€ / hora 

 

A continuació es mostra la taula amb el detall de les tasques, quin es el recurs implicat 

i el número que s’ha dedicat a cada tasca 

Nom de la tasca  Recurs  Nº d’hores 

Anàlisi  de  webs  d’altres  AMPAs  i  de  programaris  de  Analista  30
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gestió d’AMPAs 

Anàlisi d’eines de desenvolupament de Webs  Analista  30

Aprenentatge de Joomla  Programador  60

Anàlisi de requeriments  Analista  40

Disseny de l’aplicació  Analista  40

Implementació  Programador  120

Proves d’usuari  Analista  16

Redacció de la memòria  Analista  50

Redacció del manual d’usuari i tècnic  Programador  10

 

Tenint en compte el preu de cada recurs  implicat  i el número d’hores dedicat a cada 

tasca es pot calcular el cost de portar a terme aquest projecte.  

Recurs  Nº d’hores  Preu recurs  Preu total 

Analista  206  50  10.300,00

Programador  190  25  4.750,00

    TOTAL  15.050,00

 

El cost total de realitzar el projecte tindria un preu aproximat total de 15.050,00 € si 

fos desenvolupat per una empresa,  tot  i que si no es  te en compte  la redacció de  la 

memòria  i només es te en compte  la redacció del manual d’usuari  i el manual tècnic, 

que suposen unes 10 h de feina per part del programador, el preu seria de 15.050,00 – 

2.500,00 = 12.550,00 € 

 

El mercat potencial d’aquesta aplicació són totes aquelles AMPAs de col∙legis públics i 

instituts  de  secundaria  de  Catalunya  i  possiblement  de  tota  Espanya.  La  capacitat 

econòmica d’aquestes associacions no els permet adquirir una eina d’aquest preu però 

es  interessant  valorar  l’opció  de  crear  una  quota  anual  de  preu  assequible  per 

aquestes  associacions  que  faci  que  si  un  número  prou  gran  d’aquestes  decideixen 

pagar aquesta quota el projecte pugui resultar rentable. 
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Si  es  proposa  un  preu  de  60  €  /  any  i  s’aconsegueix  un  nombre  aproximat  de  100 

clients  el  benefici  seria  de  6.000,00  /  any  i  es  podria  recuperar  la  inversió  en 

aproximadament 2 anys. Tenint en compte que poden haver‐hi més de 1000 centres a 

tota  Espanya  sembla  factible  que  un  10%  d’aquestes  associacions  estiguessin 

disposades a pagar aquesta quota  i per tant podria resultar rentable  la   seva possible 

comercialització. 

   



89 

 

8. Conclusions 

De l’elaboració del projecte la primera conclusió que he tret és que per a la gestió de 

l’AMPA  de  l’Institut  Ernest  Lluch  la  implantació  de  la  nova web  resultarà  una  gran 

millora ja que els permetrà realitzar totes les tasques més habituals a través d’una eina 

dissenyada expressament per aquest propòsit  i que millora els processos actuals. Així 

mateix,  la nova via de comunicació entre els membres de    l’associació que ofereix  la 

web  també  resulta una gran novetat  i millora en el  funcionament de  l’AMPA  ja que 

actualment  l’únic moment en el que els membres de  l’associació podien donar el seu 

punt de  vista o aportar noves  idees era per mitjà de  les  juntes  i  les  assemblees.  La 

possibilitat d’introducció de nous continguts a  la web per part dels diversos membres 

de  la  junta  farà que  sigui molt més probable que  els  continguts de  la web  estiguin 

actualitzats  i  d’aquesta manera  les  famílies  hi  accedeixin  amb  freqüència  per  estar 

informats de totes les últimes novetats.  

Per altra banda, després d’analitzar  les webs de diverses AMPAs  i els programaris de 

gestió d’AMPAs he tret la conclusió que  la web que s’ha desenvolupat per  l’AMPA de 

l’IES Ernest Lluch podria resultar de molta utilitat per a la majoria d’AMPAs d’escoles i 

instituts. Totes aquestes associacions han de realitzar  les mateixes tasques de gestió, 

tenen  les mateixes necessitats de comunicació  i  requereixen d’una web amb  la qual 

poder publicar diferents tipus de continguts i per tant el projecte que he desenvolupat 

podria ser implantat i utilitzat per moltes altres AMPAs. 

Una de les conclusions extretes de la elaboració de l’apartat de la valoració econòmica 

de  la  memòria  ha  estat  la  possibilitat  de  fer  rentable  el  projecte  mitjançant  el 

pagament d’una quota anual assequible per aquestes associacions si s’aconsegueix un 

nombre elevat d’AMPAs  interessades en pagar aquesta quota,  i mitjançant una bona 

tasca  comercial  possiblement  seria  assequible  degut  al  gran  nombre  d’escoles  i 

instituts que existeixen a tota Catalunya i Espanya. 

L’última  de  les  conclusions  que  he  extret  de  l’elaboració  d’aquest  projecte  és  la 

importància  d’haver  utilitzat  el  gestor  de  continguts  Joomla  per  implementar  el 

projecte. Un cop finalitzada la implementació del projecte he pogut valorar la gran part 

de feina que realitzat per mitjà del gestor de continguts i realment la utilització d’una 
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eina  d’aquest  estil  és  fonamental  per  poder  crear  un  projecte  web  d’aquestes 

característiques. 
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ANNEX 1: Anàlisi de webs d'AMPAs 

AMPA EMPERADOR CARLES 

 

 

En aquest cas la Web del Institut Emperador Carles és un bloc publicat a Blogspot.  

Es tracta d’un bloc molt senzill amb un menú per accedir a quatre entrades principals 

del bloc i un taulell d’anuncis. 

Les quatre seccions que formen la Web són: 

 Inici:  És  la  part  dinàmica  del  bloc  on  es  publiquen  algunes  entrades 

relacionades amb l’AMPA 

 Presentació: Una breu descripció de les funcions que desenvolupa l’AMPA. 

 Llibres: És l’entrada més llarga del bloc i explica el Projecte de la reutilització de 

llibres de text i com participar‐hi. 

 Activitats  extraescolars:  En  aquesta  entrada  hi  ha  l’explicació  del  servei 

d’activitats extraescolars que ofereix l’AMPA. 



92 

 

Per últim, a la part dreta hi ha l’adreça de correu electrònic per contactar amb l’AMPA i 

un taulell d’anuncis on hi ha anunciada la data i hora de la pròxima assemblea. Podem 

veure  que  és  la  pàgina més  senzilles  de  totes  les  visitades. Mostra  les  dades més 

importants i bàsiques referents a l’AMPA i res més. L' avantatge  que pot tenir aquesta 

Web és que amb un mínim esforç es pot mantenir ben al dia.  

Url: http://AMPAempe.blogspot.com/ 

 

AMPA COLEGIO DOS PARQUES 

 

Url: http://www.AMPAcolegiodosparques.es/ 

És un portal Web realitzat amb Joomla amb  la informació sobre  l’AMPA  i sobre altres 

temes  relacionats  amb  activitats  extraescolars.  Trobem  també  un  club  de  lectura 

virtual on es mostra una llista amb els últims llibres adquirits per l’AMPA així com una 

llista  de  lectures  recomanades.  Altrament,  trobem  una  secció  de  noticies,  alguns 

articles  rellevants  i  per  últim  un  mòdul  per  crear  enquestes.  Tot  el  contingut  es 

gestionat per l’administrador del lloc Web. 

En general  la pàgina no mostra gaire  informació  i es veu poc actualitzada. Els menús 

varien  segons  la  secció  on  ens  trobem  i  per  tant  fan  que  trobar  una  informació 

determinada pot resultar una mica complicat. 
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AMPA JULIO PINTO 

 

Url: http://www.AMPAjuliopinto.es/ 

En  aquest  cas  trobem una pàgina  amb una bona presentació  també  realitzada  amb 

Joomla.  

Presenta les següents seccions: 

 Inici: Es mostren els últims  articles  i un menú per  accedir a  les  informacions 

més destacades. 

 AMPA:  Informacions  sobre  els  membres  que  la  composen,  les  funcions  de 

l’AMPA, les seves fonts de finançament, i altres dades d’interès. 

 Activitats:  Hi  podem  trobar  informació  sobre  activitats  extraescolars, 

concursos, el viatge de fi de curs, activitats de l’hort i altres temes similars. 

 Noticies: Secció dedicada a la publicació de noticies 

 El col∙legi: Trobem un vincle d’accés a la Web de l’escola i el calendari escolar. 

 Arxius: Dona accés a un llistat de galeries d’imatges i a una biblioteca de fitxers 

relacionats amb l’AMPA, organitzats per categories. 

 Menú:  Aquesta  última  secció  conté  els menús  del mes  i  altres  informacions 

relacionades amb la correcta alimentació dels nens. 
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AMPA ENRIQUE TIERNO GALVÁN 

Web del col∙legi de primària CEIP Enrique Tierno Galván 

En aquest cas tornem a trobar una web realitzada amb Joomla. Revisant el seu menú 

trobem els següents continguts:   

 Inici: Mostra  les  novetats  i  els  articles   més  populars.  A  l’esquerra  hi  ha  un 

menú i un accés a l’àrea restringida per gestionar els continguts. Mostra també 

una enquesta a la part dreta i un calendari. 

 AMPA: Trobem    les dades sobre qui són els membres de  l’AMPA, explicacions 

sobre el seu funcionament, activitats que realitzen, informació sobre la  gestió, 

el finançament, com participar o col∙laborar i com fer‐se soci. 

 Comunicats  de  l’AMPA:  Llistat  de  fitxers  amb  els  comunicats  de  l’AMPA.  Es 

poden descarregar o visualitzar directament. 

 Calendari escolar: El calendari del curs actual. 

 Extraescolars: Informació sobre les activitats extraescolars. Hi ha apartats sense 

finalitzar. 

 El nostre col∙legi: En aquesta secció hi ha diversos apartats amb  informació de 

l’escola.  Entre  altres  veiem  informació  sobre  les  instal∙lacions  de  l’escola, 

l’horari  de  la  biblioteca,  informació  del  servei  de menjador, menús  del mes, 

adreces  de  correu  de  contacte  amb  l’escola,  horaris  de  visites,  etc...  També 

trobem  una  secció  reservada  perquè  la  junta  directiva  i  els  professors  de 

l’escola puguin publicar informació relacionada amb el centre i els estudis i així 

col∙laborar a elaborar el contingut de la Web de l’AMPA. 

 Zona de pares: Informació d'interès per als pares. 

 Zona de nens: Una  zona per publicar  treballs  realitzats per els nens o dades 

relacionades amb els fills dels associats. 

 Galeria d’imatges: Llistat de galeries d’imatges. 

 Ex‐alumnes: Espai per a publicar articles relacionats amb antics alumnes. Els ex‐

alumnes  poden  enviar  fotos,  textos,  suggeriments  o  altres  a  una  adreça  de 

correu electrònic i aquests continguts es publiquen per part de l’administrador. 

 Contacta: Formulari de contacte. 

 Col∙labora: Secció amb informació de com col∙laborar amb l’AMPA 
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Aquesta  es  una web  amb moltes  seccions  i  informació  però  sembla  que  hi  ha més 

seccions  de  les  que  tenen  temps  de  gestionar  i  trobem  diverses  pàgines  sense 

contingut i altres amb un contingut no actualitzat. 

Url: http://www.AMPAtiernogalvan.org 

 

AMPA DEL COLEGIO BRITÁNICO DE LA NUCÍA 

En aquest cas  la Web esta basada en Wordpress. Mostra un menú  senzill però amb  

suficients apartats per contenir la suficient informació necessària per l’AMPA. 

Les seccions són les següents: 

 Inici:  Trobem  un  bloc  amb  les  últimes  entrades  publicades  a  la  Web.  Les 

entrades  estan  ben  actualitzades  i  mostren  informació  com  les  pròximes 

excursions,  informació d'interès de  l’associació així com  telefona, mails, accés 

al  fòrum  i  informació  com  el  Twitter  de  l’associació,  el  nom  d’usuari  de 

Facebook.  Buscant  les  entrades més  antigues  podem  veure  les  circulars,  es 

convocatòries a  les reunions  i altres articles o noticies d'interès per als pares  i 

mares de l’AMPA.  

 Qui som? : Secció amb les dades per contactar amb l’AMPA, noms i adreces de 

correu dels membres  i col∙laboradors de  l’associació  i per últim  informació de 

l’AMPA i de quines són les seves funcions principals. 

 Activitats:  Trobem  articles  anunciant  les  pròximes  activitats  que  realitza 

l’AMPA. 

 Documents: Aquí podem trobar tots els documents relacionats amb l’AMPA.  

 Fer‐se soci: Explicació detallada dels passos a seguir per fer‐se soci. 

 Fòrum:  En  aquest  apartat  trobem  un  fòrum  on  els membres  de  l’associació 

poden crear temes per debatre o suggerir millores, realitzar consultes, etc... 

 Inici de sessió: Accés al formulari de login 

 Perfil: Es mostren les dades del usuari que ha iniciat sessió. 

 

Després de revisar la web es veu que es molt complerta. Mostra molta informació però 

molt ben organitzada  i en poques  seccions. La  imatge d’aquesta Web es molt neta  i 

trobar la informació resulta fàcil i ràpid. 
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Url: http://www.AMPAbritish.com/ 

 

AMPA ESCOLA JOAN MIRÓ 

Aquesta és la web de l’escola Joan Miró, que es troba just al costat del IES Ernest Lluch, 

per al qual es vol realitzar aquest projecte.  

Trobem una Web molt  senzilla desenvolupada amb el gestor de continguts Coranto, 

realitzat en Perl. 

Les seccions principals que trobem són les següents: 

 Home:  Al  principi,  trobem  una  imatge  principal  amb  informació  del  proper 

esdeveniment que es  realitzarà a  l’escola. A  la part esquerra podem veure  la 

data i l’hora de la pròxima reunió de l’AMPA, un llistat amb vincles al calendari 

escolar, a  les últimes actes, a  informació  sobre  festes  i un vincle a  la web de 

l’escola.  

 Qui som: En aquesta secció, com diu el nom, ens expliquen que és l’AMPA i qui 

ocupa els diferents càrrecs de l’organització. 

 Què fem: Expliquen per sobre cadascuna de les activitats que realitzen. Trobem 

un llistat de les festes que organitza l’AMPA. 

 Calendari: La secció mostra el calendari escolar, els dies festius, les dates de les 

activitats extraescolars  i  les  seves dates d’inscripció  i per últim els horaris de 

l’escola. 

 Noticies:  En  aquest  cas  és  un  llistat  amb  les  noticies  dels  esdeveniments  de 

l’AMPA. Majoritàriament  són  les  dates  de  les  reunions  i  assemblees  i  el  seu 

ordre del dia i algun esdeveniment com ara la festa de carnaval. 

 Microscopi:  Aquesta  secció  guarda  totes  les  publicacions  de  la  revista  de 

l’AMPA Microscopi. 

 Cul de sac: Secció per a continguts que no es poden classificar fàcilment. Per el 

moment només hi ha un vincle a una galeria d’imatges molt senzilla 

 Contactar:  L’ultima  secció  de  la  Web  que  mostra  les  adreces  de  correu 

electrònic per contactar amb l’AMPA i amb l’escola. 

Url: http://www.AMPAjoanmirobcn.cat/ 
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AMPA IES MARAGALL 

És  la  web  de  l’AMPA  de  l’institut  de  secundària  IES  Maragall,    realitzada  amb 

WordPress amb una presentació senzilla i ordenada i amb un contingut ben actualitzat. 

Al principi es mostra una secció principal amb un llistat amb totes les noticies, algunes 

d’aquestes  amb  text  i  imatges.  Mitjançant  les  noticies  es  publiquen  totes  les 

informacions  importants  de  l’Ampla  així  com  assemblees,  reunions,  eleccions  del 

consell escolar, concursos, excursions  i altres temes d’actualitat per  l’AMPA  i els seus 

membres. 

A part de la secció principal de les noticies trobem un menú amb accés a les següents 

seccions:   

 Què és? Què  fa? Com  funciona?:  En  aquestes  tres  seccions hi ha  informació 

general de què és, quines tasques realitza i de com funciona una Associació de 

Mares i Pares d’Alumnes. 

 La  quota  anual:  Explica  com  realitzar  el  pagament  per  fer‐se  soci  i  permet 

descarregar  el  full  d’inscripció  per  associar‐se  a  l’AMPA.  Per  últim,  hi  ha  un 

llistat  amb  totes  les  dades  de  les  oficines  a  les  quals  es  pot  realitzar  el 

pagament de la quota. 

 Menjador: Llistat amb els menús del mes. 

 Documents: Llistat de fitxers d’interès o relacionats amb l’associació. 

 L’eixample escolar: vincle a un bloc amb que tracta de temes relacionats amb 

activitats  extraescolars,  festes  i  actes  culturals,  menjadors  escolars,  política 

educativa  i  altres  temes  dels  instituts  del  barri  de  l’eixample,  entre  els  que 

trobem l’ institut Ernest Lluch, centre al que va destinat el projecte. 

 Port aventura, concurs de  fotografia: Aquestes dues  seccions  són de caràcter 

temporal  i  són  seccions  publicades  per  tal  d’informar  d’un  esdeveniment 

determinat. En aquests moment veiem tota la informació relacionada amb una 

excursió a Port Aventura  i per altra banda  totes  les bases per un  concurs de 

fotografia.  

 Enllaços: Diversos  enllaços  d’interès  com  per  exemple  a  la Web  del  centre  i 

contactar amb l’AMPA. 

Url: http://eixampleescolar.org/AMPAmaragall/ 
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AMPA IES ICARIA 

Web de l’AMPA de l’IES Icària 

 

 

Url: http://sites.google.com/site/AMPAicaria/ 

Com a últim exemple he escollit la Web de l’AMPA de l’INS Icària. L’eina utilitzada per 

crear el lloc és Google Sites.  

Aquesta vegada trobem una pàgina una mica diferent a les vistes fins al moment amb 

la principal diferencia que a  la pàgina d’inici,  i com a element principal, consta d’una 

agenda  amb  tots  els  esdeveniments  relacionats  amb  l’AMPA  i  l’  institut  i  a  la  part 

inferior un apartat amb els últims anuncis o noticies recents. 

A  part  de  l’Agenda  i  els  últims  anuncis,  que  caracteritzen  la  pàgina,  trobem  les 

següents seccions: 

 Activitats: Hi ha  informació sobre  les activitats que gestiona  l’AMPA. Per cada 

activitat  hi  ha  una  pàgina  amb  tota  la  informació  de  l’activitat,  com  per 

exemple, sobre les classes d’anglès que es donen per la tarda o sobre Bogatech, 

el  projecte  d’un  taller  de  robòtica  que  s’ha  desenvolupat  entre  L’Escola 

Bogatell, l’ institut Icària i les AMPAs dels dos centres. 
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 Arxiu: Hi trobem el llistat de tots els anuncis publicats, organitzats per cursos i 

un llistat històric amb tots els menús del menjador dels cursos anteriors, també 

organitzats per curs. 

 Menjador:  Llistat  amb  els  menús  del  curs  actual.  Un  cop  comenci  el  curs 

següent, aquest apareixerà a la secció arxiu. 

 Qui  som  i  què  fem...  :  Com  diu  el  nom,  en  principi  hauria  d’haver‐hi  una 

explicació  de  el  què  es  fa  i  altres  informacions  sobre  les  funcions  que 

desenvolupa  l’AMPA, però trobem que  la pàgina principal de  la secció està en 

blanc. Tot i així si que hi ha informació sobre els membres de la junta de govern 

i  sobre  com  funcionen  les  reunions de  l’associació. Per últim, hi ha un  llistat 

amb les actes de les reunions les quals les podem descarregar o visualitzar. 

 Activitat  recent  de  la  pàgina:  És  un  llistat  de  totes  les  activitats  que  es  van 

realitzant a la Web i resulta útil per veure totes les novetats que s’hi han fet. 

En general sembla una pàgina prou senzilla però al mateix  temps  força útil gràcies a 

l’agenda i el mòdul amb els últims anuncis. Per altra banda les pàgines amb informació 

d’algunes  activitats,  el  llistat  amb  les  actes  i  tot  el  tema  dels menús  està molt  ben 

complimentat però en canvi algunes de  les pàgines d’activitats  i  la pàgina de qui som 

què fem... estan en blanc.   
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ANNEX 2: Anàlisi d’eines de desenvolupament web 

Wordpress 

És  la  eina  de  tipus  gestor  de  continguts  o  Content Management  System(CMS) més 

utilitzada a  l’actualitat per al desenvolupament de pàgines web. Més d’un cinquanta 

per  cent  de  les  pàgines  desenvolupades  amb  algun  dels  principals  gestors  de 

continguts  estan  fetes  amb Wordpress.  És  una  eina  dissenyada  inicialment  per  la 

creació de blogs tot i que a l’actualitat es tracta d’un gestor de continguts, que gràcies 

a  la gran quantitat d’extensions  i temes que disposa, permet crear qualsevol tipus de 

web.  El nucli o core del programari ha estat desenvolupat per les persones que formen 

part de la seva comunitat i es tracta de software lliure. No ofereix tantes funcionalitats 

en la seva versió bàsica com els altres dos gestors de continguts analitzats, tot i que hi 

ha un major número d’extensions disponibles que per aquets dos. 

 Documentació: A la seva web trobem una bona documentació de com utilitzar 

tota la part d’administració per gestionar tota la web i els seus continguts. Així 

mateix  trobem  una  secció  dedicada  al  desenvolupament  de  noves 

funcionalitats  o  a  personalitzar  les  funcionalitats  que  ofereix Wordpress  per 

defecte.   

 Estil del codi: El nucli consta de les llibreries necessàries per al funcionament de 

tot el gestor de continguts i altres llibreries amb tot tipus de classes i funcions 

per  a  facilitar  el  desenvolupament  de  noves  funcionalitats.  Les  extensions 

segueixen l’estil de la programació estructurada i es basen principalment en la 

crida a funcions ganxo o hooks que permeten modificar el comportament per 

defecte de les funcions del nucli.  

 Corba d’aprenentatge: Aprendre’n el funcionament del gestor de  continguts és 

més senzill que Joomla  i Drupal,  ja que hi ha menys apartats  i  les opcions són 

més clares. D’altra banda, programar‐hi extensions ha de resultar més o menys 

senzill  al  seguir  un  estil  de  programació  estructurada  i  l’ús  de  les  funcions 

ganxo.  
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 Funcionalitats extra: Les extensions per afegir funcionalitats extra a wordpress 

es diuen plugins. El número de plugins de Wordpress pràcticament duplica  les 

extensions  que  disposen  els  altres  sistemes  analitzats:  Joomla  i  Drupal.  Per 

aquesta  raó  i  gràcies  a  la  gran  comunitat  de  voluntaris  que  creen  noves 

funcionalitats i millores per aquest sistema podem dir que Wordpress és el CMS 

que ofereix majors funcionalitats extra. 

 Look and Feel:  El disseny i organització del tema per defecte de Wordpress te 

un aspecte molt professional  i actual,  i  l’organització de  la seva  informació és 

accessible, clara i ben estructurada. De la mateixa manera que Wordpress te el 

número  més  gran  d’extensions  disponible  respecte  els  altres  gestors  de 

continguts,  també  te  el major  número  de  temes  disponibles  per  donar  un 

aspecte personalitzat a la web. 

Joomla 

Es  tracta  d’un  gestor  de  continguts  o  CMS  i  framework  d’aplicacions  de  codi  lliure 

dissenyat per la creació de Webs multi‐idioma, comunitats on‐line, portals multimèdia, 

blocs i, fins i tot, aplicacions de comerç electrònic. Amb una simple instal∙lació Joomla 

ens ofereix una web complerta amb articles, anuncis, qüestionaris, seccions  i menús  i 

moltes altres opcions. Tota aquesta informació, com a qualsevol altre CMS, es gestiona 

des de un panell de control o BackOffice d’una forma molt visual i intuïtiva.  

 Documentació: Des de  la pàgina Web del  lloc oficial es pot accedir a una Wiki 

amb  tota  la  documentació  de  Joomla.  Està  organitzada  en  quatre  seccions 

principals: administradors, dissenyadors web, programadors i testers. Per cada 

secció trobem  una detallada documentació i amb molts exemples. 

 Estil del codi: El nucli està desenvolupat amb programació orientada a objectes 

a diferència de Wordpress  i Drupal, que són estructurats,  i per  la programació 

de  les  seves  extensions  cal  seguir  una  estructura Model  Vista  Controlador. 

D’altra  banda  Joomla  ofereix  tot  un  framework  per  desenvolupar  aquestes 

extensions amb una gran quantitat de funcions per interactuar amb la bases de 

dades de forma segura, crear formularis HTML, validacions i moltes altres.   



102 

 

 Corba d’aprenentatge:  l’aprenentatge de  l’estructura MVC és senzilla. Gràcies 

als exemples que disposa la web resulta ràpid crear un nou component amb les 

funcionalitats bàsiques que ofereix l’eina de desenvolupament o framework de 

Joomla  tot  i  que  realitzar  tasques  de  caire més  avançat  o  que  no  segueixin 

l’estructura  de  funcionament  de  Joomla  pot  resultar  més  complex  i  difícil 

d’entendre el seu  funcionament. Per altra banda,  la seva configuració a nivell 

d’administrador  és  molt  simple  i  clara,  tot  i  que  ofereix  més  opcions  que 

Wordpress, i en poca estona es domina fàcilment. 

 Funcionalitats  extra:  Des  de  la Web    oficial  es  poden  descarregar  un  gran 

nombre d’extensions gratuïtes per tal de donar noves funcionalitats i adaptar la 

Web a les nostres necessitats. Així mateix, qualsevol programador pot crear les 

seves  pròpies  extensions  amb  l’ajuda  del  framework  de  Joomla.  Aquestes 

extensions poden ser de tres tipus: 

 Mòduls:  Són  el  tipus  d’extensió  més  simple  que  ofereix  Joomla  i 

permeten mostrar  una  determinada  informació  en  un  apartat  de  la 

Web.  Un  exemple  seria  un  mòdul  amb  les  últimes  cinc  notícies 

publicades o bé un mòdul que mostra el número d’usuaris connectats.   

 Components: És el tipus d’extensió més complert i complex que permet 

elaborar Joomla. Els components poden ser part de la interfície d’usuari 

o Front End però també poden ser part de la  interfície d’administració o 

Back End. Aquests permeten crear qualsevol tipus de contingut com per 

exemple formularis i llistats i poden incloure menús propis, la interfície 

d’administració pot ser personalitzada. Mitjançant  les eines de  Joomla 

es  poden  crear  formularis,  accedir  a  bases  de  dades  i  altres  accions 

d’una manera segura, senzilla i ordenada. 

 Plug‐ins:  Aquests  són  l’últim  tipus  d’extensions  que  permet  crear 

Joomla  i serveixen per tal de modificar el funcionament per defecte de 

Joomla. Per modificar el funcionament de  l’aplicació s’utilitza  la crida a 

funcions ganxo o “hook” que permeten sobreescriure  les funcionalitats 

inicials de Joomla, Hi ha quatre tipus de plug‐ins: de contingut, de cerca, 

d’edició i extensions d’edició. 
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 Look  and  Feel:  L’estil  del  lloc  Web  és  força  correcte  i  amb  un  aspecte 

professional.  El  possible  inconvenient  és  que  pot  arribar  a  tenir  un  número 

massa  gran  d’elements  al menú  o  poden  haver‐hi masses mòduls  i  per  tant 

arribar a fer la informació poc accessible. Mitjançant el panell d’administració i 

la  personalització  de  temes  i  plugins  és  pot  modificar  tant  com  es  vulgui 

l’aspecte del lloc. Per altra banda, la interfície d’administració és molt intuïtiva 

gràcies a  la  seva  senzilla organització  i a  les  icones molt clares  i entenedores 

que utilitza. 

Drupal 

Aquest  és  l’últim  dels  sistemes  CMS  o  gestors  de  continguts  de  codi  obert  més 

important  sobre  els  que  hem  realitzat  l’anàlisi.  Igual  que  els  dos  anteriors  aquest 

sistema ens permet crear qualsevol tipus de lloc web, des de una pàgina molt senzilla 

fins a qualsevol tipus d’aplicació web, ja sigui una botiga, un catàleg per a biblioteques, 

una comunitat online... A molts dels articles  i comparatives que he  llegit Drupal surt 

com el millor dels tres tot  i que els altres estan força  igualats  i tenen alguns aspectes 

millors valorats que els d’aquest.  

 Documentació: A  l’apartat de documentació de  la web  trobem un  llistat amb 

guies  per  als  usuaris  i  els  administradors  on  s’expliquen  cada  una  de  les 

seccions  d’administració  i  d’us  del  gestor  de  continguts. Així mateix,  trobem 

una  secció  dedicada  als  desenvolupadors  que  permet  accedir  a  manuals, 

exemples i al manual de referència de al API de Drupal. 

 Estil del codi: L’estil de programació de Drupal és estructurada i no aprofita les 

avantatges de la programació orientada a objectes que disposa el llenguatge de 

programació PHP. Tot  i no utilitzar  aquesta estructura, Drupal està dissenyat 

seguint alguns dels principis d’aquest tipus de programació i per tant no ha de 

ser  valorat  com  a  un  problema  per  a  descartar‐ne  la  seva  utilització.  La 

programació dels seus segueix un comportament similar al de Wordpress  i  les 

seves funcions ganxo.   

 Corba d’aprenentatge: La  complexitat de  la part d’administració de Drupal el 

fan  el  més  complicat  d’aprendre  respecte  als  altres  analitzats.  Per  defecte 
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disposa de moltes opcions  i seccions  i comprendre’n el seu  funcionament pot 

ser  una  mica  complex  inicialment.  Aprendre  a  programar  nous  mòduls  i 

l’aprenentatge de  l’ús de  la seva API pot resultar similar a  la programació per 

Wordpress i més senzill que la de Joomla. L’estructura de la seva base de dades 

i  la  forma en que es guarden  les  seves dades és més complexa que  la de  les 

bases de dades de Joomla i Wordpress.  

 Funcionalitats extra:  Igual que els altres gestors disposa d’un gran nombre de 

mòduls  que  permeten  afegir  nous  serveis  i  comportaments  a  la  web.  Cal 

destacar els mòduls Views i Content Construction Kit o CCK que permeten crear 

nous tipus de dades  i crear nous tipus de vistes des de el backoffice o apartat 

d’administració de la web. 

 Look  and  Feel:  L’estil  del  lloc  és  molt  senzill  però  amb  un  aspecte  molt 

professional i modern. Utilitza formularis que apareixen en capes superposades 

al contingut  i  l’enviament d’aquests formularis es per mitjà d’Ajax. Es possible 

crear una web  amb el  contingut molt ben  categoritzat  i  accessible.  L’apartat 

d’administració es  igual que el  lloc web però apareix un nou menú a  la   part 

superior  amb  les  opcions  per  gestionar  totes  les  seccions  de  l’àrea 

d’administració. Trobem  gran quantitat de  temes que poden  ser modificats  i 

adaptats a totes les necessitats dels usuaris.  

CakePHP 

En aquest es tracta d’un framework de PHP i no pas d’un gestor de continguts com el 

cas dels  tres anteriors. Mitjançant aquesta eina es poden crear aplicacions amb PHP 

d’una manera molt ràpida i eficaç gràcies a les funcionalitats que ofereix. La diferència 

amb les aplicacions anteriors es que per defecte CakePhp no ofereix una Web ja llesta 

per utilitzar i tampoc un panell d’administració. En aquest cas cal desenvolupar des de 

cero  l’aplicació però d’una manera molt eficaç gràcies  funcionalitats que ofereix com 

per  exemple  el  generador  de  codi  “Bake”  ,  o  la  gestió  ORM  (Object  Relation 

Management)  o  Gestor  de  relacions  entre  objectes,  gràcies  als  diversos  Helpers  o 

ajudants del sistema, plug‐ins del propi CakePhp i molts altres...  
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 Documentació: Des de  la Web oficial trobem un vincle a “The CakePHP Book” 

amb una complerta i molt ben organitzada documentació. En cas de requerir de 

més exemples de codi sempre es fàcil fer una cerca a Google  i trobar allò que 

necessites amb facilitat, ja que la comunitat d’usuaris d’aquesta eina també es 

molt extensa. 

 Estil de codi: Amb aquesta eina ens  trobem amb un  sistema  realitzat  seguint 

l’estructura Model Vista Controlador i tot el que hàgim de desenvolupar per la 

nostra  part  també  seguirà  aquest  patró.  Tot  el  codi  que  trobem  és 

extremadament net, senzill i ben organitzat. A part de la avantatge  indiscutible 

d’utilitzar el patró Model Vista Controlador d’una forma molt ben organitzada, 

Cake  ofereix  tot  tipus  de  helpers,  plug‐ins,  behaviours  amb  els  quals 

pràcticament  sense  fer  res  podem  crear  formularis  HTML,  utilitzar  Ajax, 

modificar les dades abans de guardar‐les, validar formularis, paginar registres i 

moltes més funcionalitats... Amb una línia de codi es pot aconseguir coses com 

validar  els  permisos  d’un  usuari,  guardar  diversos models  de  cop,  crear  una 

paginació, obtenir els valors per omplir un desplegable d’un formulari.... 

 Corba  d’aprenentatge:  Aquest  framework  ofereix  un  gran  nombre  de 

funcionalitats i de mecanismes de generació de codi automàtica o per exemple 

permet guardar diversos models d’un formulari amb una sola crida a  la funció 

de  guardar  però  per  aconseguir  tot  això  cal  tenir  en  compte  una  sèrie 

d’aspectes  i  cal  haver‐se  documentat.  La  nomenclatura  de  les  classes,  

personalitzar  els  camps  dels  formularis  amb  els  Helpers,  personalitzar  les 

validacions,  crear  consultes personalitzades  requereixen de  temps per  tal de 

comprendre’n el seu funcionament. Per tant es una eina que pot costar més de 

posar en marxa que un Wordpress o un alta CMS però un cop superada la corba 

d’aprenentatge es poden crear tot tipus d’aplicacions d’una forma molt eficient 

 Funcionalitats extra:. La majoria d’aquestes són plug‐ins que poden oferir noves 

funcionalitats  com  per  exemple  gestionar  llistes  d’accés  a  recursos  o  ACLs, 

gestionar migracions de bases de dades, un gestor ajax per pujar  fitxers, una 

galeria d’imatges o molts altres exemples...   
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 Look and Feel: CakePHP ofereix un aspecte  força bàsic  i pobre per defecte. El 

Look and Feel del Front End i del Back End son idèntics i es destacable que per 

exemple no ofereix ni un menú, només un llistat de botons com a tal. Per tant, 

la majoria de vegades caldrà fer algun tipus de retoc per tal d’adaptar el estil a 

les necessitats del lloc. 
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ANEX 3: GUIÓ DE PROVES DE L’APLICACIÓ 

Per cada  rol d’usuari del  següent  llistat  s’han  realitzat exactament  les proves del  rol 

anterior, per tal d’assegurar que totes les funcionalitats funcionen correctament per a 

tots els rols. 

Usuari no registrat 

1. Accés  als continguts públics 

2. Utilització del formulari de contacte 

3. Registre a la web 

a. Validació de recepció del mail d’activació del compte 

b. Validació de l’enllaç d’activació del compte 

4. Inici de sessió 

5. Recuperar contrasenya 

a. Validació de recepció del mail amb el codi de verificació 

b. Validació del codi de verificació 

6. Recuperar nom d’usuari 

a. Comprovació de recepció del mail amb el nom d’usuari 

Usuari registrat : Sense dades – No pagat 

1. Validació dels permisos de l’usuari 

2. Validació del missatge d’avís informant de l’estat de l’usuari 

3. Creació d’una nova família 

4. Visualització de les dades de la família 

5. Edició de les dades de la família 

6. Visualització de les dades de l’usuari 

7. Edició de les dades de l’usuari 

8. Afegir un nou alumne 

a. Validació de l’actualització de la quota 

b. Validació  de  recepció  del  mail  d’avís  de  creació  d’un  nou  alumne  al 

administrador 

9. Visualització de les dades de l’alumne 

10. Edició de les dades de l’alumne 

Família 

1. Visualitzar continguts 

a. Visualitzar juntes 
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b. Visualitzar galeries d’imatges 

c. Visualitzar temes de debat 

2. Visualitzar enquestes 

3. Votar 

4. Publicar comentaris 

Membre de la junta 

1. Publicació de continguts 

a. Publicació de contingut amb categoria junta de l’AMPA 

b. Publicació de contingut amb categoria Galeria d’imatges 

i. Canvi de mida de les imatges 

c. Publicació de contingut amb categoria temes de debat 

2. Editar continguts 

a. Editar pàgina d’Inici 

b. Editar junta de l’AMPA 

c. Editar galeria d’imatges 

d. Editar temes de debat 

3. Publicació d’enquestes 

4. Edició d’enquestes 

Administrador 

5. Visualització i cerca de famílies 

6. Visualització d’una família 

7. Creació d’una família 

a. Validació de la creació de l’usuari 

b. Validació de l’enviament del mail a l’usuari amb l’enllaç d’activació 

c. Validació de l’enllaç d’activació  

8. Edició de famílies 

a. Edició de la quantitat de la quota pagada 

i. Validació del canvi d’estat a “Parcialment pagat” 

ii. Validació del canvi d’estat a “Pagat” 

iii. Validació del canvi d’estat a “No pagat”  

b. Edició de les dades de la família 

9. Baixa de famílies 

a. Validació de l’eliminació de la família 

b. Validació de l’eliminació dels alumnes de la família 

c. Validació de l’eliminació de l’usuari assignat a la família 

10. Actualització de totes les famílies a no pagat 
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a. Validació de l’actualització de l’estat 

b. Validació de l’actualització de la quantitat pagada a zero 

11. Eliminar famílies amb estat no pagat 

a. Validació de l’eliminació dels alumnes assignats 

b. Validació de l’eliminació de l’usuari assignat 

c. Validació de l’eliminació de la família 

12. Generació i descarrega del fitxer plantilla d’importacions. 

a. Validació del correcte funcionament del fitxer per realitzar una importació 

13. Importació d’alumnes 

a. Validació de la descarrega del fitxer amb els resultats correctes 

b. Validació de la descarrega del fitxer amb els resultats erronis 

c. Validació de la recepció del mail d’activació per part del nou usuari 

d. Validació de l’enllaç d’activació 

e. Validació de la creació de la família, l’usuari i els alumnes assignats 

f. Validació de l’actualització dels alumnes i les famílies 

g. Validació que no es pot crear ni actualitzar un alumne amb un DNI que  ja 

existeix però amb el DNI d’un pare diferent. 

14. Visualització i cerca d’alumnes 

15. Visualització d’un alumne 

16. Creació d’alumnes 

a. Validació de l’actualització de la quota 

17. Edició d’alumnes 

18. Baixa d’alumnes 

a. Validació de l’actualització de la quota 

19. Visualització de les quotes 

20. Creació de quotes 

a. Validació de que no es possible  crear dues quotes per  al mateix número 

d’alumnes. 

21. Edició de les quotes 

a. Validació de que no es possible  crear dues quotes per  al mateix número 

d’alumnes. 

22. Baixa de quotes 
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Per crear una nova família cal accedir a l’enllaç “crear família” de la pàgina de cerca de 

famílies. Per editar una família cal accedir a  l’enllaç editar de  la fila de  la família de  la 

pàgina de cerca de famílies. A continuació cal omplir les dades de la família i prémer el 

botó tramet. Si es vol crear una nova  família cal  introduir el nom  i  l’adreça de correu 

electrònic del nou usuari. Al actualitzar  les dades del pagament o de  la quota el estat 

de  pagament  de  l’usuari  pot  canviar.  Es  pot  cancel∙lar  l’operació  prement  el  botó 

cancel∙lar. 

 

Eliminar família 

Aquest procés eliminarà  la família,  l’usuari  i els alumnes relacionats. Per eliminar una 

família cal accedir a la pagina de cerca de famílies i prémer el botó eliminar de la fila de 

la família. A continuació cal prémer acceptar per finalitzar el procés. 

 

Eliminar alumne 

Al  eliminar  un  alumne  la  quota  de  la  família  es  modificarà  automàticament.  Per 

eliminar una quota cal accedir a la pagina de visualització d’una família i prémer el botó 

eliminar  de  la  fila  de  l’alumne.  A  continuació  cal  prémer  acceptar  per  finalitzar  el 

procés. 
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2. Creació dels grups d’usuaris i assignació dels permisos 

Per al correcte funcionament de  la web cal crear els grups d’usuaris  i assignar‐los els 

permisos.  

 

Per accedir a la gestió dels grups d’usuaris i permisos cal accedir a la secció. 

A continuació cal crear els següents grups d’usuaris amb les següents relacions: 

 Registrat sense dades. Fill del grup registrat 

 Registrat no pagat. Fill del grup registrat 

 Família. Fill del grup registrat 

 Membre de la junta. Fill del grup registrat 

Per crear un grup d’usuaris cal accedir a  la opció crear un nou grup des de  la secció 

usuaris del menú. A continuació cal introduir el nom del grup i el grup pare. 

 

Per últim cal assignar a cada grup d’usuari quins nivells d’accés te. Cal accedir a la opció 

veure  els  nivells  d’accés,  des  de  la  secció  del  menú  usuaris.  A  continuació  cal 

seleccionar cada un dels grups  d’usuaris creats i assignar‐los les seguents relacions: 

 Registrat sense dades: Marcar família, membre de  la  junta, registrat no pagat, 

registrat sense  dades, superusuaris 
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 Registrat  no  pagat. Marcar  família, membre  de  la  junta,  registrat  no  pagat, 

registrat sense  dades, superusuaris 

 Família. Marcar família, membre de la junta, superusuaris 

 Membre de la junta. Marcar membre de la junta i superusuaris 

La imatge següent mostra un exemple de assignació de permisos. 

 

Al marcar una opció estem  indicant quins grups d’usuari tenen els mateixos permisos 

que el grup actual. 
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3.2. Instal·lar la resta d’extensions 

Les altres extensions que cal  instal∙lar per afegir  les  funcionalitats de  la publicació de 

comentaris, la publicació de fitxers, el formulari de contacte i el mòdul d’enquestes són 

les següents: 

 Component de fitxers adjunts: Attachments 

o attachments‐3.0.2.zip 

o attachments‐Catalan‐ca‐ES‐language‐pack‐3.0.1.1.zip 

 Component de publicació de comentaris: Udja comments 

o com_udjacomments_1.0.1stable.zip 

 Component de formulari de contacte: Fox contact form 

o foxcontact‐2.0.17.zip 

 Component de gestió d’enquestes: JVoteSystem 

o com_jvotesystem_2.05__joomess.de.zip 

Es poden  trobar  les últimes  versions dels  components  a  la  secció d’extensions de  la 

web de Joomla. 
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4.2. Configurar els plugins per la gestió de l’AMPA 

 

Un  cop  instal∙lats  els  plugins  cal  activar‐los. Cal  accedir  a  la  secció  Extensions  i  a  la 

opció  gestió plugins. A  continuació  afegir el  filtre de  cerca AMPA  i prémer  cercar. A 

continuació cal marcar com actius els dos components prement la icona amb un cercle 

vermell.  

4.3. Configurar la resta de extensions instal·lades 

La configuració de la resta d’extensions es troba detallada a la secció de documentació 

de cada component. Es pot accedir a  la documentació dels components a partir de  la 

secció d’extensions de Joomla.org  
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5. Publicació dels menús 

 

Per afegir opcions al menú per donar accés als nous components cal accedir a la secció 

de menús, seleccionar el menú al que es vol afegir  l’enllaç  i prémer sobre “afegir un 

nou element al menú”. 

 

A continuació cal seleccionar el tipus de menú i escollir l’opció del component desitjat. 

Aixi mateix cal omplir la resta de dades i prémer al botó guardar. 
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