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L’evolució de la tecnologia ha comportat grans canvis en els processos de gestió 
empresarial degut als múltiples beneficis que aporten les noves tecnologies. Aquests 
beneficis són extrapolables a gairebé tots el sectors, però pel que a aquest projecte 
concerneix cal mencionar que les noves tecnologies han realitzat una aportació generosa 
al camp de la docència tant pel que fa als dispositius, com ara les pissarres digitals, com 
pel que fa al software capaç de facilitar, millorar i agilitzar el procés d’aprenentatge. 
 
El Centre d’Estudis Les Motxilles vol treure partit a aquests beneficis amb el propòsit 
de millorar els diversos processos tant de gestió empresarial com docent mitjançant una 
intranet, a més de disposar d’un nou espai a la xarxa, gràcies a una extranet. Per tant, 
l’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar tant la intranet com l’extranet mencionades 
pel Centre d’Estudis Les Motxilles, a més de l’adaptació de la capa de presentació 
d’algunes funcionalitats per a dispositius mòbil Android. 
 
 
 
 
 
 
Evolution of technology has led multiple changes in the business management processes 
because of the multiple benefits provided by new technologies. These benefits can be 
extrapolated to almost every sector, so it is important to mention that new technologies 
have made a generous contribution in the field of teaching with several devices, such as 
digital whiteboards, and software that is able to facilitate, improve and streamline the 
learning process.  
 
The academy Les Motxilles wants to take advantage of these benefits in order to 
improve management and teaching processes through an intranet, as well as having a 
new space in the network through an extranet. Therefore, the aim of this project is to 
develop these intranet and extranet, besides adapting the presentation layer of certain 
functionalities to Android mobile devices. 
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1 Introducció 
Les noves tecnologies han revolucionat el món de l’ensenyament de tal manera que en 
l’actualitat la majoria d’escoles, universitats i centres d’estudis disposen d’una plana 
web, incloent intranet i extranet, tal que significa el salt de offline a online. Per una 
banda, l’ús d’una extranet permet crear un nou canal de comunicació entre l’empresa i 
els clients potencials. D’altra banda, una intranet permet crear un nou canal de 
comunicació entre professorat i alumnat, facilitant i optimitzant la comunicació entre 
ambdós. A més, s’agilitza part de la feina d’administració, com per exemple, la gestió 
de les dades dels alumnes o la gestió de les dades d’ingressos i despeses de l’empresa. 
 
Actualment, el fet que un centre d’estudis tingui un lloc a la xarxa simbolitza una 
evolució com a negoci. De fet, la coexistència d’una intranet i una extranet permet 
ampliar l’abast del centre tant a nivell intern com extern a l’empresa. 
 
L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una extranet i una intranet pel Centre 
d’Estudis Les Motxilles incloent l’adaptació de la capa de presentació d’algunes 
funcionalitats per a dispositius mòbils Android. 
 
Els següents capítols mostren la completa elaboració del sistema en qüestió. El capítol 2 
es centra en la fase d’anàlisi incloent la descripció de la situació actual del centre, els 
objectius del projecte fixats per les parts interessades, l’estat de l’art, la tria de la solució 
i la gestió de riscos. El capítol 3 es basa en la definició dels requisits. Seguidament, en 
el capítol 4 es descriu la fase d’especificació de les funcionalitats del sistema a 
desenvolupar. A continuació, en el capítol 5 es mostra tant la definició de l’arquitectura 
lògica com física de la plana web seguit del capítol 6 en el qual es descriu el disseny de 
l’adaptació de la capa de presentació d’algunes funcionalitats per a dispositius mòbil 
Android. Per finalitzar la part tècnica del document s’inclouen el capítol 7 i 8 que 
corresponen a les fases de implementació i testing. 
 
Aquest document també inclou informació sobre la gestió del projecte, recollida en el 
capítol 9. Pel que fa a la gestió, es defineixen la planificació temporal i l’estimació de 
costos del projecte, entre altres aspectes com ara lleis i regulacions que afecten al 
projecte en qüestió. Seguidament, en el capítol 10 es mostra el manual d’usuari en línia 
pertanyent a la intranet. Finalment, en el capítol 11 es reflexiona sobre els resultats del 
projecte, és a dir, sobre les conclusions extretes i possible treball futur. 
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2 Estudi del context 
L’objectiu d’aquest capítol és determinar quin és el sistema a construir. Per tal d’assolir 
aquest objectiu, cal fer un estudi de la situació actual del centre d’estudis, definir l’abast 
del projecte, fer un estudi de l’estat de l’art per tal d’avaluar els sistemes ja existents i 
determinar quina és la solució més adequada pel problema plantejat. Seguidament, es 
defineixen les propietats del domini i hipòtesis, les restriccions i les parts interessades 
del sistema a desenvolupar. A més, també es defineixen els objectius del projecte, a 
partir d’allò que el client espera del sistema a desenvolupar. Finalment, s’avaluen els 
possibles riscos del projecte per tal de controlar-los. 

2.1 Situació actual del Centre d’Estudis Les Motxilles 
Les Motxilles és un centre d’estudis situat al centre de Badalona. En aquest centre es 
reforcen les següents matèries: Català, Castellà, Anglès, Física i Matemàtiques. 
Actualment, assisteixen al voltant de cinquanta alumnes, i per tal d’atendre’ls, es 
disposa de tres professores que donen classe per les tardes, de dilluns a dijous. Una 
d’elles dóna les classes als alumnes de primària, una altra dóna les classes de Català i 
Castellà als alumnes d’ESO (Educació Secundària Obligatòria) i batxillerat, i la tercera 
dóna les classes de Física i Matemàtiques als alumnes d’ESO i batxillerat. Els divendres 
per la tarda, la professora de llengües imparteix un taller d’Anglès.  
 
El centre també compta amb una administrativa que s’encarrega de gestionar tant les 
dades dels alumnes del centre com les dades dels ingressos i despeses del centre. A més, 
també s’encarrega d’establir el contacte amb el gestor que l’empresa té contractat.  

2.1.1 Funcionament del centre 
Actualment, el centre es gestiona d’un mode molt rudimentari i primitiu, tal i com 
s’explica a continuació: 
 
Compartició de material amb l’alumnat 
La compartició de material didàctic amb l’alumnat es fa mitjançant eines com Google 
Drive i correu electrònic.  

 
Administració de dades personals 
L’administrativa del centre gestiona les dades dels alumnes i dels treballadors del centre 
mitjançant fulls de Microsoft Excel. 

 
Administració de dades de ingressos i despeses 
L’administrativa del centre gestiona les dades de ingressos i despeses del centre 
mitjançant fulls de Microsoft Excel. 
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Seguiment acadèmic dels alumnes 
El seguiment acadèmic dels alumnes, tant pel que fa a les tasques d’avaluació escolars1  
com a les qualificacions escolars2, es duu a terme amb un porta-foli per cada alumne on 
ells mateixos apunten la informació mencionada. D’aquesta manera, els professors 
poden dur un seguiment i control de la situació acadèmica dels alumnes. A la Figura 1 
es mostra la taula de seguiment acadèmic que s’utilitza actualment al centre. 
 

 
Figura 1: Taula de seguiment acadèmic 

 
Planificació de les classes 
L’administrativa del centre s’encarrega de generar la planificació de les classes 
mitjançant un full de Microsoft Excel, tal i com es mostra a l’exemple de la Figura 2. 
Aquesta feina és feixuga ja que s’ha de consultar l’horari de matrícula de cada alumne 
per tal de generar la planificació. A més, per tal que els professors puguin consultar-la, 
s’imprimeix una còpia i es penja a un suro al despatx. Aquest mètode dóna problemes ja 
que la planificació de les classes s’ha d’actualitzar i imprimir cada cop que es matricula 
un nou alumne. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Qualsevol activitat avaluada per l’escola, com ara treballs, exàmens o deures amb nota 
associada. 
2	  Qualificació assignada per l’escola a l’alumne en qualsevol tasca d’avaluació escolar.	  
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Figura 2: Planificació de les classes 

2.2 Abast del projecte 
Per tal de triar una solució és necessari tenir en compte les funcionalitats que el client 
vol que satisfaci el sistema. Cal tenir en compte que en aquest projecte es diferencien 
dues parts; l’extranet i la intranet. Per tant, a l’hora de definir l’abast del projecte cal 
tenir-ho en compte i definir-lo per cadascuna de les dues parts; la pública i la privada.  
 
En primer lloc, es descriuen les funcionalitats que ha de satisfer l’extranet i, en segon 
lloc, es detalles les funcionalitats que ha de satisfer la intranet. 
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§ Extranet 
o El sistema proporcionarà un nou espai a la xarxa on mostrar informació sobre el 

centre, la seva localització i un taulell de notícies on consultar les ofertes que el 
centre ofereix. 

 
§ Intranet 
o El sistema permetrà a l’administrativa gestionar les dades personals del alumnes, 

a més dels respectius comptes d’usuari. 
o El sistema permetrà als professors compartir material didàctic amb els alumnes 

del centre.  
o El sistema permetrà als alumnes gestionar les dades de les tasques d’avaluació 

escolars. D’aquesta manera, el professor podrà tenir una visió global de la feina 
que els alumne han de fer, el temari que han d’estudiar i la situació acadèmica de  
cadascun dels alumnes del centre. 

o El sistema permetrà al director del centre consultar dades agregades del progrés 
acadèmic3 dels alumnes del centre referent a les matèries que reforcen al propi 
centre. Aquestes dades les generarà el sistema a partir de les qualificacions que els 
alumnes introdueixen en el sistema associades a les tasques d’avaluació escolar 
que han realitzat.  

o El sistema permetrà a l’administrativa i a la direcció del centre gestionar les dades 
dels ingressos i les despeses del centre.  

o El sistema permetrà a la direcció, l’administrativa i al professorat del centre 
consultar la planificació de les classes. Aquesta informació prové de l’horari en el 
qual s’ha matriculat cada alumne. Per tant, el sistema serà capaç de generar d’un 
mode automàtic la planificació de les classes, és a dir, els horaris. 

 
Finalment, cal afegir que el projecte també inclou el desenvolupament de l’adaptació de 
la capa de presentació d’algunes funcionalitats per a dispositius mòbil Android. Aquests 
funcionalitats són les següents: 

 
o El sistema permetrà als alumnes gestionar les dades de les tasques d’avaluació 

escolars, com ara exàmens, referents a les matèries que els alumnes reforcen al 
centre. D’aquesta manera, el professor podrà tenir una visió global de la feina que 
els alumne han de fer, el temari que han d’estudiar i la situació acadèmica de  
cadascun dels alumnes del centre. 

	  
El propòsit d’aquesta aplicació és agilitzar el procés de gestió de les tasques d’avaluació 
escolar ja que el fet que tots els alumnes que disposen d’un mòbil Android puguin fer-
ho sense necessitat d’un ordinador aporta agilitat al procés degut a que el centre només 
disposa de dos ordinadors.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Diagrama de línies que, per una matèria i nivell concret proporciona informació de la 
mitjana de les qualificacions mensuals dels alumnes que reforcen aquestes matèries al 
centre d’estudis. 
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2.3 Estat de l’art 
Per tal de trobar la solució més adequada pel centre d’estudis en qüestió, és necessari 
cercar informació sobre els sistemes ja existents i les seves principals característiques. 
D’aquesta manera es podrà determinar si la solució que es busca ja existeix, es pot 
adaptar una ja existent o és necessari desenvolupar una nova des de zero. 

2.3.1 Influència d’Internet en l’ensenyament 
L'origen d'Internet es remunta a 1969, quan l’ARPA (Agència de Projectes per a la 
Investigació Avançada d’Estats Units) va connectar quatre sistemes en una xarxa que es 
va denominar ARPANET. L’any 1972 la xarxa ja integrava a cinquanta universitats i 
centres de recerca disseminats per tot el país. Els científics van utilitzar aquesta xarxa 
per compartir opinions i col·laborar en els seus treballs. Tot i així, degut a que van 
aparèixer altres xarxes es va generar un caos originat per la varietat de formats 
d'ordinadors connectats, i va ser llavors quan amb la unificació d'aquestes xarxes va 
néixer Internet [1]. 
 
Donades les possibilitats que ofereix, la comunitat educativa va necessitar adaptar-se a 
una nova societat cada vegada més recolzada en les TIC (Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació). 

2.3.2 Learning Management System 
Una de les principals aportacions d’Internet en l’àmbit de l’educació ha estat el fenomen 
de l’educació virtual. Aquest ha donat lloc als LMS (Learning Management System), a 
més dels VLE (Virtual Learning Environment) i els CMS (Course Management 
System), entre d’altres. Habitualment, els LMS proporcionen el següent conjunt de 
funcionalitats bàsiques[2]: 
§ Gestió d’usuaris 
§ Gestió de cursos i grups 
§ Eines de comunicació  
§ Eines d’avaluació 

 
En l’actualitat existeixen multitud de LMS disponibles per la comunitat educativa. A la 
Taula 1 es mostra una taula amb els més estesos: 

Comercials Lliures 
WebCT 

BlackBoard 
Desire2Learn 

Moodle 
Dokeos 

Claroline 
Taula 1: LMS més estesos 

Degut a que el client del projecte no vol fer una inversió en el sistema es deixen de 
banda els LMS comercials i l’estudi es centra en els LMS lliures. Degut a que Moodle 
és pioner en el sector, ja que al 2009 la seva comunitat va ascendir del 54% a España 
enfront del 1% tant per Dokeos com per Claroline [3], es procedeix a fer un estudi del 
mateix per tal de valorar si és una solució vàlida pel Centre d’Estudis Les Motxilles. 
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2.3.3 Cas d’èxit: Moodle 
Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) és un LMS Open 
Source sota llicència GPL creat per Martin Dougiamas al 2002 [4]. Es tracta d’una 
plataforma dissenyada per a educadors, administradors i estudiants amb l’objectiu de 
crear ambients d’aprenentatge personalitzats. Moodle està construït pel projecte 
Moodle, que està dirigit i coordinat per una companyia Australiana de 30 
desenvolupadors finançada per una xarxa mundial de 60 companyies de servei: Moodle 
Partners.  

Característiques principals 
Amb el propòsit d’identificar les característiques principals de Moodle es descriuen els 
seus mòduls principals: 
 
§ Administració del lloc web 

El lloc és administrat per un usuari administrador definit durant el procés 
d’instal·lació. Aquest usuari pot personalitzar el lloc mitjançant els diferents temes 
que hi ha disponibles. També pot afegir nous mòduls al sistema, a més dels que ja 
estan instal·lats.  

 
§ Administració dels usuaris 

Permet reduir el treball de l'administrador, al mateix temps que manté una alta 
seguretat. Suporta un rang de mecanismes d'autenticació a través de mòduls 
d'autenticació que permeten una integració senzilla amb els sistemes existents. 

 
§ Administració de cursos 

Un professor sense restriccions té control total sobre totes les opcions d'un curs.  
 
§ Mòdul de tasques 

Els estudiants poden pujar les seves tasques en qualsevol format al servidor i aquest 
registra la data en què s'han pujat. 

 
§ Mòdul de xat 

Permet una interacció fluida mitjançant text síncron. 
 
§ Mòdul de consulta 

Pot utilitzar-se per votar sobre algun tema o per rebre una resposta de cada estudiant. 
 
§ Mòdul de fòrum 

Hi ha diferents tipus de fòrums disponibles: exclusius pels professors, de notícies del 
curs i oberts a tothom. 
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§ Mòdul qüestionari 
Els professors poden definir una base de dades de preguntes que podran ser 
reutilitzades en diferents qüestionaris. Aquests es qualifiquen automàticament tot i 
que poden ser requalificats. 

 
§ Mòdul recurs 

Admet la presentació de qualsevol contingut digital: Word, PowerPoint, Flash, vídeo 
i àudio, entre d’altres. 

Aparença 
Moodle mostra els continguts d’un mode ordenat, lògic i intuïtiu de tal manera que és 
fàcil trobar allò que es busca gràcies a que totes les pantalles tenen un patró semblant. 
D’aquesta manera no provoca desconcert en l’usuari. A continuació, es mostren algunes 
captures d’una demo que facilita la pròpia web de Moodle [5]. 
 

 
Figura 3: Visió d’un visitant 

 
Figura 4: Visió d’un alumne I 
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Figura 5: Visió d'un alumne II 

 
Figura 6: Visió d’un professor I 

 
Figura 7: Visió d’un professor II 
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2.4 Estudi de la solució 
Cal estudiar la possibilitat d’adaptar Moodle ajustant-lo als requisits del centre amb el 
propòsit de satisfer les necessitats del propi centre. A més, també cal valorar la 
possibilitat de desenvolupar un sistema a mida, és a dir, de zero.  
 
A la Taula 2 es mostren els objectius que Moodle assoleix i els que no assoleix: 
 

A
ss

ol
ib

le
 

1. El sistema proporcionarà un nou espai a la xarxa on mostrar informació 
sobre el centre, la seva localització i un taulell de notícies on consultar les 
ofertes que el centre ofereix. 

2. El sistema permetrà als professors compartir material didàctic amb els 
alumnes del centre. 

3. El sistema permetrà a l’administrativa gestionar les dades personals i els 
comptes d’usuari dels alumnes. 

N
O

 A
ss

ol
ib

le
 

1. El sistema permetrà als alumnes gestionar les dades de les tasques 
d’avaluació escolars. 
El client vol que el professor pugui consultar les tasques d’avaluació escolar 
dels seus alumnes per tal de dur un seguiment de la feina que té pendent 
cada alumne. A més, les dades de les tasques les ha d’introduir el propi 
alumne. 
 

2. El sistema permetrà al director del centre consultar dades agregades 
del progrés acadèmic dels alumnes del centre referent a les matèries 
que reforcen al propi centre. Aquestes dades les generarà el sistema a 
partir de les qualificacions que els alumnes introdueixen en el sistema 
sobre les tasques d’avaluació escolar que han realitzat.  
Tot i que Moodle permet generar informes no permet auto-generar gràfics a 
partir de les qualificacions escolars que introdueixen els alumnes. 
 

3. El sistema permetrà a l’administrativa i a la direcció del centre 
gestionar dades dels ingressos i despeses del centre. 
Moodle no disposa d’un mòdul de gestió econòmica ja que és un LMS. 
 

4. El sistema permetrà als professors, la direcció i l’administrativa del 
centre consultar la planificació de les classes. Aquesta informació prové 
de l’horari en el qual s’ha matriculat cada alumne. Per tant, el sistema 
generarà d’un mode automàtic una planificació de les classes a partir 
de les dades de matrícula de cada alumne. 
Moodle pot generar un horari per cada usuari/professor, però no pot auto-
generar l’horari de la planificació de totes les classes. 
 

Taula 2: Compliment dels objectius marcats pel client 
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Finalment, per tal de triar una de les dues opcions s’han valorat dos aspectes. En primer 
lloc, s’ha tingut en compte que la direcció del centre té molt clares les funcionalitats 
amb les que ha de comptar aquest sistema i que aquestes són prou específiques. En 
segon lloc, s’ha tingut en compte la vinculació personal que existeix entre l’autora del 
projecte i el centre d’estudis en qüestió, a més de la seva pròpia necessitat de realitzar el 
Treball Final de Grau. Per tant, es conclou que la solució pel Centre d’Estudis Les 
Motxilles consistirà en un sistema a mida, és a dir, implementat de zero que satisfarà 
totes les necessitats del centre mencionades anteriorment. 

2.5 Propietats del domini i hipòtesis 
Les propietats del domini són els factors que tenen un efecte sobre el producte, com ara 
les regles de negoci. D’altra banda, les hipòtesis són supòsits que els desenvolupadors 
defineixen [6].  
 
Pel que fa al projecte en qüestió cal tenir en compte que la plana web serà fàcilment 
accessible i sortirà en les primeres posicions en les cerques que es facin en els 
cercadors. 

2.6 Restriccions 
En aquesta secció es descriuen les limitacions del producte lligades amb la  tecnologia a 
utilitzar i amb les limitacions de termini. 
 

Restricció de la solució  
Descripció: La comunicació s’haurà de fer a través de la web, és a dir, que 
s’hauran d’utilitzar tecnologies específiques d’aquest àmbit. 
Justificació: El client està interessat en un sistema accessible des de 
qualsevol dispositiu, per tant haurà de ser una solució basada en la web. 
Creador: Pilar 

 
Restricció de termini 
Descripció: El sistema ha d’estar completat al juny del 2014. 
Justificació: El sistema es presenta com a Treball de Final de Grau, i ha 
d’estar preparat per presentar al juny de 2014. 
Creador: Pilar 

 

2.7 Parts interessades 
§ Administrativa 

L’administrativa podrà introduir, consultar, modificar i eliminar les dades dels 
alumnes i els seus respectius comptes d’usuari. També podrà introduir, consultar 
modificar i eliminar dades sobre els ingressos i despeses del centre. A més, podrà 
consultar la planificació de les classes del centre, és a dir, els horaris. 
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§ Alumnat 
L’alumnat podrà accedir a material didàctic útil per a la seva formació, referent a les 
matèries que reforça en el centre. També podrà consultar la seva informació 
personal que hi ha enregistrada al sistema i introduir, consultar, modificar i eliminar 
tant les seves tasques d’avaluació escolar, com les qualificacions escolars associades 
a aquestes tasques. 

 
§ Director 

El director del centre podrà consultar dades agregades del progrés acadèmic dels 
alumnes del centre referents a les matèries reforçades en el propi centre. A més, 
aquest usuari podrà introduir, consultar, modificar i eliminar dades sobre els 
ingressos i despeses del centre. També podrà crear, consultar, modificar i eliminar 
les dades personals dels treballadors del centre a més dels seus comptes d’usuari. A 
més, podrà consultar la planificació de les classes del centre, és a dir, els horaris. 

 
§ Professorat 

El professorat del centre podrà penjar al sistema material didàctic útil per a la 
formació dels alumnes del centre. També podrà realitzar el procés de seguiment dels 
alumnes consultant les tasques d’avaluació escolar que tenen pendents i les 
qualificacions que han obtingut de les tasques d’avaluació escolar que ja han 
realitzat. A més, podrà consultar la planificació de les classes del centre, és a dir, els 
horaris. 

2.8 Objectius 
En aquesta secció es defineixen els objectius del projecte. Els objectius descriuen els 
motius pels que es desenvolupa el sistema, és a dir, els motius pels que les parts 
interessades en el projecte volen que aquest es desenvolupi. 
 
Per tal de definir-los s’utilitza la següent plantilla: 
Objectiu #[Número d’objectiu] 
Descripció: [Descripció de l’objectiu] 
Parts interessades: [Quina/es part/s interessada/es sol·licita/en l’objectiu 
en qüestió] 
 
En primer lloc, es defineixen els objectius lligats a l’extranet, és a dir, a la part pública 
del sistema. En segon lloc, es defineixen els objectius lligats a la intranet, és a dir, a la 
part privada del sistema. Aquests es mostren agrupats segons la part interessada amb la 
que estan associats. 
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2.8.1 Extranet 
Objectiu #0001 
Descripció: Els usuaris registrats i no registrats en el sistema podran 
consultar, en qualsevol moment, informació del centre, la seva ubicació i 
ofertes que aquest ofereix. 
Parts interessades: Director del centre. 

2.8.2 Intranet 
§ Alumnat 
Objectiu #0002 
Descripció: L’alumnat podrà consultar en qualsevol moment les seves dades 
personals i les seves dades agregades de progrés acadèmic referents a les 
matèries que reforça al centre. 
Parts interessades: Alumnat. 

 
Objectiu #0003 
Descripció: L’alumnat podrà accedir en qualsevol moment a material 
didàctic relacionat amb la/es matèria/es que l’alumne reforça al centre. 
Parts interessades: Alumnat. 
 
Objectiu #0004 
Descripció: Els alumnes podran introduir, modificar, eliminar i consultar en 
el sistema les tasques d’avaluació escolars en qualsevol moment. 
Parts interessades: Alumnat. 

 
§ Professorat 
Objectiu #0005 
Descripció: El professorat ha de poder publicar, descarregar i eliminar 
material didàctic en qualsevol moment. 
Parts interessades: Professorat. 

 
Objectiu #0006 
Descripció: El professorat podrà consultar, en qualsevol moment, les 
tasques d’avaluació escolar dels alumne del centre relacionades amb la/es 
matèria/es que el professor imparteix, segons diferents criteris d’ordenació. 
Parts interessades: Professorat. 
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§ Administrativa 
Objectiu #0007 
Descripció: L’administrativa del centre podrà introduir, consultar, modificar 
i eliminar les dades personals dels alumnes en qualsevol moment i les seves 
respectives comptes d’usuari. 
Parts interessades: Administrativa. 
 
§ Director del centre 
Objectiu #0008 
Descripció: El director del centre podrà crear, consultar, modificar i 
eliminar les dades i els comptes d’usuari dels treballadors del centre. 
Parts interessades: Director del centre. 

 
§ Administrativa i director del centre 
Objectiu #0009 
Descripció: L’administrativa i la direcció del centre podran introduir, 
consultar, modificar i eliminar dades dels ingressos i despeses del centre en 
qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa i director del centre. 
 
§ Professorat, administrativa i director del centre 
Objectiu #00010 
Descripció: El professorat, l’administrativa i la direcció del centre podran 
consultar la planificació de les classes en qualsevol moment. 
Parts interessades: Professorat, administrativa i director del centre. 
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2.9 Gestió de riscos 
Tots els projectes impliquen un risc, és a dir, el risc que alguna cosa surti malament. La 
gestió de riscos implica identificar i definir aquests riscos i decidir un curs d'acció. 

2.9.1 Gestió del temps 
Seria possible que no s’acabés el projecte abans de la finalització del període d’entrega 
del mateix. Per tal d’evitar-ho, s’ha definit una planificació que es seguirà estrictament, 
de la qual es farà un control exhaustiu amb el propòsit de garantir el seu compliment i 
controlar les possibles desviacions.  

2.9.2 Gestió del pressupost 
Seria possible que no s’estimés el pressupost d’un mode exacte. Ja que el pressupost 
depèn en gran part del cost en recursos humans, per tal d’evitar desviacions en el mateix 
s’ha definit una planificació de les tasques del projecte de la qual es farà un control 
exhaustiu amb el propòsit de controlar el seu compliment i en conseqüència el 
compliment de l’estimació del pressupost. 

2.9.3 Gestió d’incidències tècniques 
Seria possible que es perdés informació sobre el projecte, com ara la memòria o el propi 
codi del sistema a desenvolupar. Per tal d’evitar-ho, es guardarà periòdicament la 
informació associada al projecte en un segon disc dur extern.  
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3 Definició de requisits  
En aquest capítol es defineixen els requisits del sistema a desenvolupar, és a dir, les 
condicions que ha de satisfer el software a desenvolupar. Es defineixen tant els requisits 
funcionals com els requisit de qualitat del sistema en qüestió. 

3.1 Requisits funcionals 
En aquesta secció es defineixen els requisits funcionals del sistema, és a dir, les 
funcionalitats amb les que el sistema a desenvolupar ha de comptar. 
 
Per tal de definir-los s’utilitza la següent plantilla: 
Requisit funcional #[Número de requisit funcional] 
Descripció: [Descripció del requisit] 
Justificació: [Motius que evidencien la necessitat del requisit en qüestió] 
Parts interessades: [Part/s interessada/es que sol·licita/en l’objectiu 
associat al requisit en qüestió] 
 
A continuació es mostren els requisits funcionals del sistema agrupats en funció de 
l’objectiu que satisfan. 
 
§ Objectiu 1 
Requisit funcional #0001 
Descripció: Els usuaris registrats i no registrats en el sistema podran 
consultar, en qualsevol moment, informació del centre, la seva ubicació i 
ofertes que aquest ofereix. 
Justificació: El director del centre vol els usuaris registrats i no registrats en 
el sistema puguin consultar, en qualsevol moment, informació del centre, la 
seva ubicació i ofertes que aquest ofereix. 
Parts interessades: Director del centre. 
 
Requisit funcional #0002 
Descripció: La direcció del centre podrà consultar en qualsevol moment, per 
cada matèria i nivell de la matèria que s’imparteix al centre, dades agregades 
del progrés acadèmic mensual dels alumnes del propi centre. 
Justificació: La direcció del centre vol poder consultar en qualsevol 
moment, per cada matèria que s’imparteix al centre, dades agregades del 
progrés acadèmic mensual dels alumnes del propi centre. 
Parts interessades: Director del centre. 
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§ Objectiu 2 
Requisit funcional #0003 
Descripció: L’alumnat podrà consultar en qualsevol moment les seves dades 
personals i les seves dades agregades de progrés acadèmic referents a les 
matèries que reforça al centre. 
Justificació: L’alumnat vol poder consultar en qualsevol moment les seves 
dades personals i les seves dades agregades de progrés acadèmic referents a 
les matèries que reforça al centre. 
Parts interessades: Alumnat. 

 
§ Objectiu 3 
Requisit funcional #0005 
Descripció: L’alumnat podrà accedir en qualsevol moment a material 
didàctic relacionat amb la/es matèria/es que l’alumne reforça al centre. 
Justificació: L’alumnat vol poder accedir en qualsevol moment a material 
didàctic relacionat amb la/es matèria/es que l’alumne reforça al centre. 
Parts interessades: Alumnat. 

 
§ Objectiu 4 
Requisit funcional #0006 
Descripció: L’alumnat podrà introduir en el sistema les tasques d’avaluació 
escolar en qualsevol moment. 
Justificació: L’alumnat vol poder introduir en el sistema les tasques 
d’avaluació escolar en qualsevol moment. 
Parts interessades: Alumnat. 

 
Requisit funcional #0007 
Descripció: L’alumnat podrà consultar en el sistema les tasques d’avaluació 
escolar en qualsevol moment. 
Justificació: L’alumnat vol poder consultar en el sistema les tasques 
d’avaluació escolar en qualsevol moment. 
Parts interessades: Alumnat. 
 
Requisit funcional #0008 
Descripció: L’alumnat podrà modificar en el sistema les tasques d’avaluació 
escolar en qualsevol moment. 
Justificació: L’alumnat vol poder modificar en el sistema les tasques 
d’avaluació escolar en qualsevol moment. 
Parts interessades: Alumnat. 
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Requisit funcional #0009 
Descripció: L’alumnat podrà eliminar en el sistema les tasques d’avaluació 
escolar en qualsevol moment. 
Justificació: L’alumnat vol poder eliminar en el sistema les tasques 
d’avaluació escolar en qualsevol moment. 
Parts interessades: Alumnat. 

 
§ Objectiu 5 
Requisit funcional #0010 
Descripció: El professorat ha de poder publicar, descarregar i eliminar 
material didàctic en qualsevol moment. 
Justificació: El professorat vol poder publicar, descarregar i eliminar 
material didàctic en qualsevol moment. 
Parts interessades: Professorat. 

 
§ Objectiu 6 
Requisit funcional #0011 
Descripció: El professorat podrà consultar, en qualsevol moment, les 
tasques d’avaluació escolar dels alumne del centre relacionades amb la/es 
matèria/es que el professor imparteix, segons diferents criteris d’ordenació. 
Justificació: El professorat vol poder consultar, en qualsevol moment, les 
tasques d’avaluació escolar dels alumne del centre relacionades amb la/es 
matèria/es que ell imparteix, segons diferents criteris d’ordenació. 
Parts interessades: Professorat. 

 
§ Objectiu 7 
Requisit funcional #0012 
Descripció: L’administrativa del centre podrà introduir les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa del centre vol poder introduir les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa. 
 
Requisit funcional #0013 
Descripció: L’administrativa del centre podrà consultar les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa del centre vol poder consultar les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa. 
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Requisit funcional #0014 
Descripció: L’administrativa del centre podrà modificar les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa del centre vol poder modificar les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa. 
 
Requisit funcional #0015 
Descripció: L’administrativa del centre podrà eliminar les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa del centre vol poder eliminar les dades 
corresponents als alumnes en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa. 
 
§ Objectiu 8 
Requisit funcional #0020 
Descripció: El director del centre podrà donar d’alta treballadors del centre 
en qualsevol moment. 
Justificació: El director del centre vol poder donar d’alta treballadors del 
centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Director del centre. 

 
Requisit funcional #0021 
Descripció: El director del centre podrà consultar les dades dels treballadors 
del centre en qualsevol moment. 
Justificació: El director del centre vol poder consultar les dades dels 
treballadors del centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Director del centre. 

 
Requisit funcional #0022 
Descripció: El director del centre podrà modificar les dades dels treballadors 
del centre en qualsevol moment. 
Justificació: El director del centre vol poder modificar les dades dels 
treballadors del centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Director del centre. 
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Requisit funcional #0023 
Descripció: El director del centre podrà eliminar del sistema treballadors del 
centre en qualsevol moment. 
Justificació: El director del centre vol poder eliminar del sistema 
treballadors del centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Director del centre. 
 
§ Objectiu 9 
Requisit funcional #0024 
Descripció: L’administrativa i la direcció del centre podran introduir dades 
dels ingressos i despeses del centre en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa i la direcció del centre volen poder introduir 
dades referents a la comptabilitat del centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa i director del centre. 

 
Requisit funcional #0025 
Descripció: L’administrativa i la direcció del centre podran consultar dades 
referents als ingressos i despeses del centre en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa i la direcció del centre volen poder consultar 
dades referents a la comptabilitat del centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa i director del centre. 

 
Requisit funcional #0026 
Descripció: L’administrativa i la direcció del centre podran modificar dades 
referents als ingressos i despeses del centre en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa i la direcció del centre volen poder modificar 
dades referents a la comptabilitat del centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa i la direcció del centre. 

 
Requisit funcional #0027 
Descripció: L’administrativa i la direcció del centre podran eliminar dades 
referents als ingressos i despeses del centre en qualsevol moment. 
Justificació: L’administrativa i la direcció del centre volen poder eliminar 
dades referents a la comptabilitat del centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa i direcció del centre. 
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§ Objectiu 10 
Requisit funcional #0028 
Descripció: El professorat, l’administrativa i la direcció del centre podran 
consultar la planificació de les classes en qualsevol moment. 
Justificació: El professorat, l’administrativa i la direcció del centre volen 
poder consultar la planificació de les classes en qualsevol moment. 
Parts interessades: Professorat, administrativa i director del centre. 

3.2 Requisits de qualitat 
En aquesta secció es defineixen els requisits de qualitat del sistema, és a dir, les 
propietats que el sistema a desenvolupar ha de tenir. Per tal de definir-los s’utilitza la 
següent plantilla: 
 
Requisit de qualitat #[Número de requisit de qualitat] 
Descripció: [Descripció del requisit] 
Justificació: [Motius que evidencien la necessitat del requisit en qüestió] 
Criteri de satisfacció: [Proves que haurà de superar el sistema per tal de 
validar el compliment del requisit en qüestió] 

3.2.1 Requisits de percepció 
§ Requisits d’aparença 
Requisit de qualitat #0001 
Descripció: El disseny és atractiu i convida a l’usuari a participar. 
Justificació: Es tracta d’un sistema que serveix tant per motivar el treball 
dels alumnes, com per captar nous clients. 
Criteri de satisfacció: Es farà una prova amb un conjunt d’alumnes de 
diverses edats i almenys el 90% considerarà que el sistema és atractiu i et 
convida a participar. 
 
Requisit de qualitat #0002 
Descripció: El logotip del centre apareix a totes les pàgines de la plana web. 
Justificació: Degut a que el logotip és la identificació del centre, això 
ajudarà a que els visitants de la plana web relacionin la plana web amb el 
centre d’estudis. 
Criteri de satisfacció: - 
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§ Requisits d’estil 
Requisit de qualitat #0003 
Descripció: El disseny del sistema és simple. 
Justificació: És important que l'usuari no se senti confós a l'hora d'utilitzar 
el sistema, ja que això pot provocar que un client potencial no trobi la 
informació de contacte amb el centre o que un alumne no pugui treure el 
màxim profit del material que el centre proporciona mitjançant la plana web. 
Criteri de satisfacció: Es farà una prova amb un conjunt d’alumnes de 
diverses edats i el 90% considerarà que el sistema és simple d'utilitzar. 

3.2.2 Requisits d’usabilitat 
§ Requisits de facilitat d’ús 
Requisit de qualitat #0004 
Descripció: És fàcil entendre el funcionament del sistema. 
Justificació: És important que l'usuari trobi la informació que està buscant, 
ja sigui material didàctic o informació de contacte amb el centre. 
Criteri de satisfacció: Es farà una prova amb un conjunt d’alumnes de 
diverses edats i el 90% considerarà que el funcionament del sistema és 
intuïtiu. 

 
§ Requisits de comprensió  
Requisit de qualitat #0005 
Descripció: La informació que mostra el sistema ha de tenir un registre 
lingüístic formal i el vocabulari ha de ser adequat a l’entorn en qüestió. 
Justificació: Els usuaris han de sentir que se’ls tracta amb respecte. 
Criteri de satisfacció: Els continguts del sistema seran revisats per un 
filòleg que certificarà la qualitat lingüística dels continguts en qüestió. 

3.2.3 Requisits de rendiment 
• Requisits de fiabilitat i disponibilitat 
Requisit de qualitat #0006 
Descripció: El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps 
Justificació: L'usuari ha de tenir la certesa que pot utilitzar el sistema en 
qualsevol moment. 
Criteri de satisfacció: El sistema estarà disponible i funcional al menys el 
99% del temps. 
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3.2.4 Requisits de manteniment i suport 
§ Requisits d’adaptabilitat 
Requisit de qualitat #0007 
Descripció: La plana web s’haurà de visualitzar correctament en els 
navegadors més utilitzats avui en dia: Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, Apple Safari i Norwegian Opera. 
Justificació: L’usuari no ha de preocupar-se del navegador que utilitza per 
accedir al sistema. 
Criteri de satisfacció: Per cada navegador es farà una prova per tal de 
garantir que les funcionalitats del sistema es poden dur a terme correctament 
i que les pàgines es visualitzen de forma correcta. 

3.2.5 Requisits de seguretat 
§ Requisits d’accés 
Requisit de qualitat #0008 
Descripció: Únicament els usuaris registrats podran accedir al material 
didàctic penjat a la plana web pels professors del centre. 
Justificació: Cal protegir el material que els professors faciliten als alumnes 
del centre. 
Criteri de satisfacció: El sistema implementarà un mecanisme 
d'identificació mitjançant usuari i contrasenya. D'aquesta manera es permetrà 
l'accés als usuaris registrats. 
 
Requisit de qualitat #0009 
Descripció: Únicament els alumnes i els professors podran accedir a les 
qualificacions de l’alumne en qüestió. 
Justificació: Cal protegir la privacitat de les qualificacions dels alumnes del 
centre. 
Criteri de satisfacció: Les qualificacions d’un alumne només es podran 
consultar pels professors i des del seu propi compte d’usuari. 
 
Requisit de qualitat #0010 
Descripció: Únicament es podrà consultar les dades personals d’un alumne 
des del compte de l’administrativa o del propi alumne. 
Justificació: Cal protegir la privacitat de les dades dels alumnes del centre. 
Criteri de satisfacció: Cap professor ni cap alumne podrà accedir a les 
dades de cap altre alumne. 
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Requisit de qualitat #0011 
Descripció: Únicament es podrà consultar les dades personals d’un 
treballador des del compte del director del centre. 
Justificació: Cal protegir la privacitat de les dades dels treballadors. 
Criteri de satisfacció: Cap professor, cap alumne ni cap treballador podrà 
accedir a les dades personals de cap treballador del centre. 

3.2.6 Requisits legals 
§ Requisits de conformitat legal 
Requisit de qualitat #0012 
Descripció: La informació personal es tractarà de manera que compleixi 
amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal. 
Justificació: Cal seguir la legislació actual que tracta el tema de les dades 
personals. 
Criteri de satisfacció: Es demanarà la confirmació a un advocat expert en la 
LOPD per tal de garantir que el sistema no la viola. 
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4 Especificació 
En aquest capítol es defineixen els actors del sistema, és a dir, les persones que 
interactuaran amb aquest i quin ús en faran. Seguidament, es mostra un diagrama de 
context per tal que sigui possible visualitzar gràficament la informació detallada 
anteriorment. A continuació, es mostra el diagrama i la descripció dels casos d’ús, és a 
dir, la descripció de les activitats que s’han de seguir entre els actors i el sistema per tal 
d’assolir els objectius fixats pel client. Finalment, es mostra l’argument de satisfacció 
de cadascun d’aquests objectius per tal de garantir el seu compliment. 

4.1 Actors  
§ Administrativa 

Usuari del sistema que pot introduir, consultar, modificar i eliminar les dades dels 
alumnes i els seus respectius comptes d’usuari. També pot introduir, consultar 
modificar i eliminar dades sobre els ingressos i despeses del centre. A més, pot 
consultar la planificació de les classes del centre, és a dir, els horaris. 

 
§ Alumne 

Usuari que pot accedir a material didàctic útil per a la seva formació, referent a les 
matèries que reforça en el centre. També pot consultar la seva informació personal 
que hi ha enregistrada al sistema i introduir, consultar, modificar i eliminar tant les 
seves tasques d’avaluació escolar, com les qualificacions escolars associades a 
aquestes tasques. 

 
§ Director 

Usuari que pot consultar dades agregades del progrés acadèmic dels alumnes del 
centre referents a les matèries reforçades en el propi centre. A més, aquest usuari pot 
introduir, consultar, modificar i eliminar dades sobre els ingressos i despeses del 
centre. També pot crear, consultar, modificar i eliminar les dades i els comptes 
d’usuari dels treballadors del centre, a més de poder consultar la planificació de les 
classes del centre. 

 
§ Professor 

Usuari que pot pujar al sistema material didàctic útil per a la formació dels alumnes 
que cursen al centre la/es matèria/es que ell imparteix. També pot realitzar el procés 
de seguiment dels alumnes consultant les tasques d’avaluació escolar que tenen 
pendents i les qualificacions que han obtingut de les tasques d’avaluació escolar que 
ja han realitzat. A més, pot consultar la planificació de les classes del centre. 

 
§ Usuari no registrat 

Usuari que pot consultar informació relacionada amb el centre d’estudis en qüestió, 
com ara informació sobre el centre, la seva ubicació, informació de contacte i 
ofertes que el centre ofereix. 
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4.2 Diagrama de context 
El context d’un sistema és la part de l’entorn del sistema rellevant per definir, 
comprendre i interpretar els requisits del sistema. A la Figura 8 es mostra el diagrama 
de context del sistema a desenvolupar. Aquest permet visualitzar les interaccions que 
s’establiran entre les diferents parts interessades del projecte i el sistema a 
desenvolupar. 

 
Figura 8: Diagrama de context 

4.3 Diagrama de casos d’ús 
El conjunt de casos d’ús d’un sistema constitueix el seu comportament, i el particiona 
en fragments significatius pels ususaris. A la Figura 9 es mostra el diagrama de casos 
d’us del sistema a desenvolupar amb el propòsit d’identificar els límits entre els actors 
del sistema i el producte. Per tal de determinar aquest límit cal determinar conjuntament 
amb les parts interessades quines parts del cas d’ús s’han d’automatitzar i quines 
realitzarà l’usuari. En aquest punt cal tenir en compte les capacitats dels actors, les 
restriccions i els objectius del projecte. 
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Figura 9: Diagrama de casos d'ús 

4.4 Descripció dels casos d’ús 
La	   descripció	   dels	   casos	   d’ús	   consisteix	   en	   especificar	   la	   seqüència	   d’accions,	  
incloent	   excepcions	   (variants,	   alternatives	   d’error)	   que	   un	   sistema	   pot	   executar	  
interaccionant	  amb	  objectes	  externs	  per	  proporcionar	  un	  valor.	  A	   continuació	  es	  
mostren	   les	   descripcions	   del	   conjunt	   de	   casos	   d’ús	   que	   composen	   el	   sistema	   a	  
desenvolupar.	  Per	  tal	  de	  descriure’ls	  es	  segueix	  la	  plantilla	  següent:	  
	  
Actor primari: [Entitat externa que participa a algun escenari del cas d’ús.] 
Precondició: [Condició que s’ha de satisfer abans de començar l’execució del 

cas d’ús.] 
Disparador:  [Condició que provoca l’inici del cas d’ús.] 
 
Escenari principal: [Seqüència d’accions i d’interaccions entre els actors i el 

sistema.] 
 
Extensions:   [Alternatives i tractament de situacions anòmales.] 

CU #0001: Iniciar sessió 
Actor primari: Usuari registrat 
Precondició:              L’usuari està registrat al sistema i no ha iniciat sessió 
Disparador:  L’usuari vol iniciar sessió 
 
Escenari principal: 

1. L’usuari indica al sistema que vol iniciar sessió. L’usuari introdueix el seu nom 
d’usuari i la seva contrasenya. 

2. El sistema valida les dades introduïdes. 
3. El sistema permet a l’usuari utilitzar la intranet en el rol que li correspon a 
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l’usuari identificat. 
Extensions: 
3a. No hi ha cap usuari donat d’alta al sistema amb aquestes credencials. 

3a1. El sistema indica a l’usuari que no existeix cap usuari donat d’altra al 
sistema amb aquestes credencials.  
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0002: Tancar sessió 
Actor primari: Usuari registrat 
Precondició:  L’usuari ha iniciat sessió 
Disparador:  L’usuari vol tancar la sessió 
 
Escenari principal: 

1. L’usuari registrat indica al sistema que vol tancar la sessió. 
2. El sistema tanca la sessió de l’usuari i mostra la part pública del sistema. 

CU #0003: Consultar informació del centre 
Actor primari: Usuari no registrat 
Precondició:  Cap 
Disparador:  Cap 
 
Escenari principal: 

1. L’usuari no registrat entra en el sistema. 
2. El sistema mostra el nom, la ubicació, el logotip, el text de presentació, 

informació de contacte i de localització, les ofertes disponibles del centre. 

CU #0004: Consultar dades agregades de progrés acadèmic personal 
Actor primari: Alumne  
Precondició:  L’alumne ha iniciat sessió 
Disparador: L’alumne vol consultar les dades agregades del progrés acadèmic 

personal 
 
Escenari principal: 

1. L’alumne demana al sistema consultar les dades agregades del progrés acadèmic 
personal. L’alumne indica al sistema una matèria de les que reforça al centre. 

2. El sistema mostra un gràfic que mostra l’evolució en mitjana mensual de les 
qualificacions de l’alumne referent a la matèria indicada anteriorment. 

CU #0005: Consultar dades personals 
Actor primari: Alumne 
Precondició:  L’alumne ha iniciat sessió 
Disparador:  L’alumne vol consultar les seves dades personals 
 
Escenari principal: 

1. L’alumne indica al sistema que vol consultar les seves dades personals. 
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2. El sistema mostra el nom, els cognoms, la data de naixement, els telèfons, l’e-
mail, l’adreça, l’escola, l’horari, el curs escolar, la mensualitat i el nombre de 
cursos escolars que l’alumne ha repetit. 

CU #0006: Descarregar material didàctic  
Actor primari: Alumne 
Precondició:  L’alumne ha iniciat sessió 
Disparador:  L’alumne vol descarregar material didàctic 
 
Escenari principal: 

1. L’alumne indica al sistema que vol descarregar un fitxer. L’alumne indica al 
sistema el títol del fitxer que vol descarregar. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes per l’alumne. 
3. El sistema descarrega el fitxer indicat per l’alumne. 
 

Extensions: 
2a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

2a1. El sistema indica a l’alumne que les dades intruïdes no són vàlides. 
2a2. Es torna al pas 1. 

CU #0007: Introduir tasca d’avaluació  
Actor primari: Alumne 
Precondició:  L’alumne ha iniciat sessió 
Disparador:  L’alumne vol introduir una tasca d’avaluació escolar 
 
Escenari principal: 

1. L’alumne indica al sistema que vol introduir una tasca d’avaluació escolar. 
L’alumne introdueix el títol, la data, la descripció i la matèria associada a la tasca. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema enregistra una nova tasca. 

 
Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica a l’alumne que les dades introduïdes no són vàlides. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0008: Consultar tasques d’avaluació personals 
Actor primari: Alumne  
Precondició:  L’alumne ha iniciat sessió 
Disparador:  L’alumne vol consultar les seves tasques d’avaluació escolars  
 
Escenari principal: 

1. L’alumne indica al sistema que vol consultar les seves tasques d’avaluació 
escolars. L’alumne indica el títol de la tasca de la qual vol consultar les dades. 
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2. El sistema mostra el títol, la data, la descripció, la matèria associada a la tasca i la 
qualificació de la tasca indicada per l’alumne. 

CU #0009: Modificar tasca d’avaluació  
Actor primari: Alumne 
Precondició:  L’alumne ha iniciat sessió 
Disparador:  L’alumne vol modificar una tasca d’avaluació escolars. 
 
Escenari principal: 

1. L’alumne indica al sistema que vol modificar les tasques d’avaluació escolars. 
L’alumne indica el títol de la tasca de la qual vol modificar les dades. 

2. El sistema mostra el títol, la data, la descripció, la matèria associada a la tasca i la 
qualificació de la tasca indicada per l’alumne. 

3. L’alumne modifica les dades de la tasca. 
4. El sistema verifica les dades introduïdes. 
5. El sistema enregistra les modificacions realitzades per l’alumne. 

 
Extensions: 
5a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

5a1. El sistema indica a l’alumne que les dades introduïdes no són vàlides. 
5a2. Es torna al pas 3. 

CU #0010: Eliminar tasca d’avaluació  
Actor primari: Alumne 
Precondició:  L’alumne ha iniciat sessió 
Disparador:  L’alumne vol eliminar una tasca d’avaluació escolar. 
 
Escenari principal: 

1. L’alumne indica al sistema que vol eliminar una tasca d’avaluació. L’alumne 
indica el títol de la tasca que vol eliminar. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema elimina la tasca indicada per l’alumne. 

  
Extensions: 
3a. No existeix cap tasca associada a l’alumne amb aquest títol. 

3a1. El sistema indica a l’alumne que no existeix cap tasca associada a l’alumne 
amb aquest títol. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0011: Publicar material didàctic  
Actor primari: Professor 
Precondició:  El professor ha iniciat sessió 
Disparador: El professor vol publicar material didàctic 
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Escenari principal: 
1. El professor indica al sistema que vol publicar material didàctic. El professor 

indica al sistema una descripció, un nivell, la matèria amb la que està associat i 
adjunta un document del disc. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema publica el material didàctic en qüestió per tot els alumnes que reforcen 

al centre la matèria indicada pel professor en el nivell indicat. 
 
Extensions: 
2a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

2a1. El sistema indica al professor que les dades intruïdes no són vàlides. 
2a2. Es torna al pas 1. 

CU #0012: Descarregar material didàctic  
Actor primari: Professor 
Precondició:  El professor ha iniciat sessió 
Disparador:  El professor vol descarregar material didàctic 
 
Escenari principal: 

1. El professor indica al sistema que vol descarregar un fitxer. El professor indica al 
sistema el títol del fitxer que vol descarregar. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes pel professor. 
3. El sistema descarrega el fitxer indicat pel professor. 

Extensions: 
2a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

2a1. El sistema indica al professor que les dades intruïdes no són vàlides. 
2a2. Es torna al pas 1. 

CU #0013: Eliminar material didàctic  
Actor primari: Professor 
Precondició:  El professor ha iniciat sessió 
Disparador:  El professor vol eliminar material didàctic 
 
Escenari principal: 

1. El professor indica al sistema que vol eliminar un material didàctic. El professor 
indica al sistema el títol del fitxer que vol eliminar. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes pel professor. 
3. El sistema elimina el fitxer indicat pel professor. 

 
Extensions: 
2a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

2a1. El sistema indica al professor que les dades intruïdes no són vàlides. 
2a2. Es torna al pas 1. 
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CU #0014: Consultar tasques d’avaluació 
Actor primari: Professor  
Precondició:  El professor ha iniciat sessió 
Disparador: El professor vol consultar les tasques d’avaluació escolar dels 

alumnes que assisteixen a les classes que ell imparteix al centre, 
segons diferents criteris d’ordenació 

 
Escenari principal: 

1. El professor indica al sistema que vol consultar les tasques d’avaluació escolar 
dels alumnes que assisteixen a les classes que ell imparteix al centre. A més, el 
professor indica el criteri d’ordenació pertinent; per nom, matèria, data o 
qualificació. 

2. El sistema mostra el nom i cognoms de l’alumne, el títol, la data, la descripció, la 
matèria i la qualificació, en cas que en tingui, de les tasques d’avaluació escolar 
dels alumnes del centre que assisteixen a alguna de les classes impartides pel 
professor en qüestió. 

3. El sistema mostra les tasques ordenades segons el criteri indicat pel professor. 

CU #0015: Donar d’alta un alumne  
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol donar d’alta un alumne 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol donar d’alta un alumne. 
L’administrativa introdueix el nom, els cognoms, la data de naixement, els 
telèfons, l’e-mail, el carrer, el número, el pis, el codi postal, la població, el nom 
d’usuari, la contrasenya, l’escola, el nombre de cursos que aquest ha repetit i la 
mensualitat. A més, també introduirà el DNI, el nom, els cognoms, la data de 
naixement, els telèfons, l’e-mail, l’adreça i l’IBAN del compte bancari del 
responsable de l’alumne. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema enregistra un nou alumne. 

 
Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades intruïdes no són vàlides. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0016: Consultar dades dels alumnes 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa vol consultar les dades personals d’un alumne 
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Escenari principal: 
1. L’administrativa indica al sistema que vol consultar les dades personals d’un 

alumne. L’administrativa indica el nom d’usuari de l’alumne del qual vol 
consultar les dades personals. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema mostra el nom, els cognoms, la data de naixement, els telèfons, l’e-

mail, el carrer, el número, el pis, el codi postal, la població, el nom d’usuari, la 
contrasenya, l’escola, les classes a les que assisteix, el nombre de cursos que 
aquest ha repetit i la mensualitat. A més, també mostra el DNI, el nom, els 
cognoms, la data de naixement, els telèfons, l’e-mail, el carrer, el número, el pis, 
el codi postal, la població i l’IBAN del compte bancari del responsable de 
l’alumne. 

Extensions: 
3a. No existeix cap alumne al sistema amb el nom d’usuari introduït. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que no existeix cap alumne al sistema 
amb el nom d’usuari introduït. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0017: Modificar les dades d’un alumne 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa vol modificar les dades personals d’un alumne 
 
Escenari principal: 

1. S’executa el cas d’ús “Consultar dades dels alumnes”. 
2. L’administrativa modifica les dades. 
3. El sistema verifica les dades introduïdes. 
4. El sistema enregistra les modificacions realitzades per l’administrativa. 

 
Extensions: 
4a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

4a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades intruïdes no són vàlides. 
4a2. Es trona al pas 2. 

CU #0018: Donar de baixa un alumne  
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol donar de baixa un alumne 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol donar de baixa un alumne. 
L’administrativa introdueix el nom d’usuari de l’alumne. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema dóna de baixa a l’alumne. 
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Extensions: 
3a. No existeix cap alumne al sistema amb el nom d’usuari introduït. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que no existeix cap alumne al sistema 
amb el nom d’usuari introduït. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0019: Crear una classe 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol crear una classe 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol crear una classe. L’administrativa 
introdueix la matèria, el nivell, el dia, l’hora d’inici, l’hora de fi i el professor. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema enregistra una nova classe. 

 
Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades intruïdes no són vàlides. 
3a2. Es torna al pas 1. 

 

CU #0020: Consultar classes 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa vol consultar les dades d’una classe 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol consultar les classes enregistrades al 
sistema.  

2. El sistema mostra la matèria, el nivell, el dia, l’hora d’inici, l’hora de fi, el nom 
d’usuari del professor i el nom d’usuari dels assistents de totes les classes 
enregistrades al sistema. 

CU #0021: Afegir assistents a una classe 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa vol afegir assistents a una classe 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol modificar els assistents d’una de les 
classes enregistrades al sistema. 
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2. El sistema mostra la matèria, el nivell, el dia, l’hora d’inici, l’hora de fi, el nom 
d’usuari del professor i el nom d’usuari dels assistents de totes les classes 
enregistrades al sistema. 

3. L’administrativa indica al sistema la classe a la qual li vol modificar els assistents. 
L’administrativa indica al sistema el nom d’usuari dels alumnes que assistiran a la 
classe en qüestió. 

4. El sistema verifica les dades introduïdes. 
5. El sistema enregistra les modificacions realitzades per l’administrativa. 

 
Extensions: 
5a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

5a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades intruïdes no són vàlides. 
5a2. Es trona al pas 3. 

CU #0022: Eliminar una classe 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol eliminar una classe 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol donar de baixa un alumne. 
L’administrativa introdueix el nom d’usuari del professor, el dia, l’hora d’inici de 
la classe i l’hora de fi de la classe. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema eliminar la classe en qüestió del sistema. 

 
Extensions: 
3a. No existeix cap classe al sistema amb aquestes dades. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que no existeix cap classe al sistema 
amb aquestes dades. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0023: Consultar dades agregades de progrés acadèmic 
Actor primari: Director  
Precondició:  El director ha iniciat sessió 
Disparador: El director vol consultar les dades agregades del progrés 

acadèmic dels alumnes del centre 
 
Escenari principal: 

3. El director demana al sistema consultar les dades agregades del progrés 
acadèmic dels alumnes del centre. El director indica al sistema una matèria i un 
nivell. 

4. El sistema mostra un gràfic que mostra l’evolució en mitjana mensual de les 
qualificacions dels alumnes del centre referent a la matèria i nivell indicats pel 
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director.  

CU #0024: Donar d’alta un treballador  
Actor primari: Director 
Precondició:  El director ha iniciat sessió 
Disparador:  El director vol donar d’alta un treballador 
 
Escenari principal: 

1. El director indica al sistema que vol donar d’alta un treballador. El director 
introdueix el DNI, el nom, els cognoms, la data de naixement, els telèfons, l’e-
mail, l’adreça, el nom d’usuari, la contrasenya i el rol (director, administrativa o 
professor).  

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El director indica les franges horàries laborals del treballador en qüestió. 
4. El sistema verifica les dades introduïdes. 
5. El sistema enregistra un nou treballador del centre. 

 
Extensions: 
3a, 5a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1, 5a1. El sistema indica al director que les dades intruïdes no són vàlides. 
3a2, 5a2. Es torna al pas 1, 3. 

CU #0025: Consultar dades d’un treballador 
Actor primari: Director 
Precondició:  El director ha iniciat sessió 
Disparador: El director vol consultar les dades personals d’un treballador 
 
Escenari principal: 

1. El director indica al sistema que vol consultar les dades personals d’un 
treballador. El director indica el nom d’usuari del treballador del qual vol 
consultar les dades personals. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema mostra el DNI, el nom, els cognoms, la data de naixement, els telèfons, 

l’e-mail, l’adreça, el nom d’usuari, la contrasenya, l’horari laboral i el rol 
(director, administrativa o professor). 
 

Extensions: 
3a. No existeix cap treballador al sistema amb el nom d’usuari introduïts. 

3a1. El sistema indica al director que no existeix cap treballador al sistema amb 
el nom d’usuari introduïts. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0026: Modificar dades d’un treballador 
Actor primari: Director 
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Precondició:  El director ha iniciat sessió 
Disparador: El director vol consultar les dades personals d’un treballador 
 
Escenari principal: 

1. El director indica al sistema que vol modificar les dades personals d’un 
treballador. El director indica el nom d’usuari del treballador del qual vol 
modificar les dades personals. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema mostra el DNI, el nom, els cognoms, la data de naixement, els telèfons, 

l’e-mail, l’adreça, el nom d’usuari, la contrasenya i el rol (director, administrativa 
o professor). 

4. El director modifica les dades que vol modificar. 
5. El sistema verifica les dades introduïdes. 
6. El director indica al sistema que vol modificar l’horari laboral d’un treballador. El 

director indica el nom d’usuari del treballador del qual vol modificar l’horari 
laboral. 

7. El sistema verifica les dades introduïdes. 
8. El sistema mostra l’horari laboral del treballador en qüestió. 
9. El director modifica l’horari laboral del treballador indicat anteriorment. 
10. El sistema verifica les dades introduïdes. 
11. El sistema enregistra els canvis realitzats pel director. 

 
Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica que les dades intruïdes no són vàlides. 
3a2. Es trona al pas 1. 

 
6a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

6a1. El sistema indica que les dades intruïdes no són vàlides. 
6a2. Es trona al pas 4. 

 
8a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

8a1. El sistema indica que les dades intruïdes no són vàlides. 
8a2. Es trona al pas 6. 

 
11a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

11a1. El sistema indica que les dades intruïdes no són vàlides. 
11a2. Es trona al pas 9. 

CU #0027: Donar de baixa un treballador 
Actor primari: Director 
Precondició:  El director ha iniciat sessió 
Disparador:  El director vol donar de baixa un alumne 
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Escenari principal: 
1. El director indica al sistema que vol donar de baixa un treballador. El director 

introdueix el nom d’usuari del treballador. 
2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema dóna de baixa el treballador. 

 
Extensions: 
3a. No existeix cap treballador al sistema amb el nom d’usuari introduït. 

3a1. El sistema indica al director que no existeix cap treballador al sistema amb 
el nom d’usuari introduït. 
3a2. Es torna al pas 1. 

CU #0028: Introduir dades d’ingrés o despesa 
Actor primari: Administrativa i director 
Precondició:   L’administrativa i el director ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa o el director vol introduir dades comptables 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa o el director indica al sistema que vol introduir una entrada 
comptable. L’administrativa o el director introdueix la data, el concepte, si es 
tracta d’una entrada o d’una sortida i l’import. 

2. El sistema verifica la validesa de les dades introduïdes. 
3. El sistema enregistra les dades introduïdes. 

 
Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica que les dades introduïdes no són vàlides. 
3a2. Torna al pas 1. 

CU #0029: Consultar dades d’ingressos i despeses  
Actor primari: Administrativa i director 
Precondició:  L’administrativa o el director ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa o el director vol consultar dades d’ingressos i 

despeses 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa o el director indica al sistema que vol consultar les dades dels 
ingressos i despeses del centre. L’administrativa o el director introdueix el número 
de trimestre i l’any del qual vol consultar els ingressos i despeses. 

2. El sistema mostra la data, el concepte, si es tracta d’una entrada o d’una sortida i 
l’import de tots els ingressos i despeses per les entrades comptables del trimestre i 
any introduïts. 
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CU #0030: Modificar dades d’ingressos o despeses 
Actor primari: Administrativa i director 
Precondició:   L’administrativa o el director ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa o el director vol modificar dades d’ingressos o 

despeses 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa o el director indica al sistema que vol consultar les dades dels 
ingressos i despeses del centre. L’administrativa o el director indica la data i el 
concepte de l’ingrés o despesa que vol modificar. 

2. El sistema mostra la data, el concepte, si es tracta d’una entrada o d’una sortida i 
l’import de l’ingrés o despesa indicada per l’administrativa o el director. 

3. L’administrativa o el director modifica la data, el concepte, si es tracta d’una 
entrada o d’una sortida i l’import. 

4. El sistema verifica les dades introduïdes. 
5. El sistema modifica les dades de l’ingrés/despesa. 

 
Extensions: 
5a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

5a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades introduïdes no són 
vàlides. 
5a2. Torna al pas 3. 

CU #0031: Eliminar dades d’ingressos o despeses 
Actor primari:  Administrativa 
Precondició:   L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol eliminar dades d’ingressos o despeses 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol eliminar dades d’ingressos o 
despeses. L’administrativa indica al sistema la data i el concepte de l’entrada 
(ingrés o despesa) que vol eliminar. 

2. El sistema verifica la validesa de les dades introduïdes. 
3. El sistema elimina l’ingrés/despesa. 

 
Extensions: 
3a. No existeix cap ingrés/despesa al sistema amb aquesta data i concepte. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que no existeix cap entrada (ingrés o 
despesa) al sistema amb aquest identificador. 
3a2. Torna al pas 1. 

CU #0032: Consultar la planificació de les classes  
Actor primari: Treballador del centre 
Precondició:  El treballador del centre ha iniciat sessió 
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Disparador: El treballador del centre vol consultar la planificació de les 
classes 

 
Escenari principal: 

1. El treballador del centre indica al sistema que vol consultar la planificació de les 
classes. 

2. El sistema mostra la planificació de les classes. 

CU #0033: Nou curs 
Actor primari:  Administrativa 
Precondició:   L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol començar un nou curs 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol començar un nou curs. 
2. El sistema actualitza l’atribut curs de tots els alumnes i elimina totes les 

instàncies de Classe i de Tasca. 

CU #0034: Introduir oferta 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:   L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol introduir una oferta 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol introduir una oferta. L’administrativa 
introdueix el títol, la descripció i un arxiu adjunt. 

2. El sistema verifica la validesa de les dades introduïdes. 
3. El sistema enregistra les dades introduïdes i mostra l’oferta al taulell de notícies 

de la part pública del sistema. 
 

Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades introduïdes no són 
vàlides. 
3a2. Torna al pas 1. 

CU #0035: Consultar ofertes 
Actor primari: Administrativa  
Precondició:  L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa vol consultar les ofertes 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol consultar les ofertes. 
2. El sistema mostra els títols, les descripcions i els arxius adjunts de totes les ofertes 
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enregistrades al sistema. 

CU #0036: Modificar oferta 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:   L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador: L’administrativa vol modificar una oferta 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol modificar una oferta.  
L’administrativa indica el títol de l’oferta que vol modificar. 

2. El sistema verifica les dades introduïdes. 
3. El sistema mostra el títol i la descripció de l’oferta indicada per l’administrativa. 
4. L’administrativa modifica les dades de l’oferta. 
5. El sistema verifica les dades introduïdes. 
6. El sistema modifica la oferta. 

 
Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades introduïdes no són 
vàlides. 
3a2. Torna al pas 1. 

 
6a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

6a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades introduïdes no són 
vàlides. 
6a2. Torna al pas 4. 

CU #0037: Eliminar oferta 
Actor primari:  Administrativa 
Precondició:   L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol eliminar una oferta 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol eliminar una oferta. L’administrativa 
indica al sistema el títol de la oferta que vol eliminar. 

2. El sistema verifica la validesa de les dades introduïdes. 
3. El sistema elimina la oferta. 

 
Extensions: 
3a. No existeix cap oferta al sistema amb aquest títol. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que no existeix cap oferta al sistema 
amb aquest títol. 
3a2. Torna al pas 1. 
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4.4.1 Arguments de satisfacció dels objectius 
En aquesta secció es defineixen els arguments de satisfacció associats a cadascun dels 
objectius que ha de satisfer el sistema a desenvolupar. Per tal d’argumentar la 
satisfacció de cada objectiu, es mencionen els requisits que hi intervenen i es justifica el 
seu compliment mitjançant aquests. 
 
Argument de satisfacció #0001 
Objectiu (Obj1): Els usuaris registrats i no registrats en el sistema podran 
consultar, en qualsevol moment, informació del centre, la seva ubicació i 
ofertes que aquest ofereix. 
Parts interessades: Director del centre. 
Premisses:  

P1. (Requisit funcional)  
CU #0003: Consultar informació del centre 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #0034: Introduir oferta 
 
P3. (Requisit funcional)  
CU #0035 Consultar ofertes 
 
P4. (Requisit funcional) 
CU #0036 Modificar oferta 
 
P5. (Requisit funcional)  
CU #0037 Eliminar oferta 

 
P6. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: Els usuaris registrats i no registrats en el sistema podran 
consultar, en qualsevol moment, informació del centre (P1), la seva ubicació 
i ofertes que aquest ofereix (P2, P3, P4, P5). A més, per a poder fer-ho en 
qualsevol moment, el sistema ha d'estar sempre en funcionament (P6). Per 
tant, podem concloure que haurem assolit l’objectiu (Obj1). 

 
 

Argument de satisfacció #0002 
Objectiu (Obj2): L’alumnat podrà consultar en qualsevol moment les seves 
dades personals. 
Parts interessades: Alumnat. 
Premisses:  

P1. (Requisit funcional)  
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CU #0005: Consultar dades personals 
 

P2. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: L’alumnat pot consultar les seves dades personals (P1). A més, 
per a poder fer-ho en qualsevol moment, el sistema ha d'estar sempre en 
funcionament (P2). Per tant, podem concloure que haurem assolit l’objectiu 
(Obj2). 

 
Argument de satisfacció #0003 
Objectiu (Obj3): L’alumnat podrà accedir en qualsevol moment a material 
didàctic relacionat amb la/es matèria/es que l’alumne reforça al centre. 
Parts interessades: Alumnat. 
Premisses:  

P1. (Requisit funcional) 
CU #0006: Descarregar material didàctic  

 
P2. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: L’alumnat por descarregar material didàctic (P1). A més, per a 
poder fer-ho en qualsevol moment, el sistema ha d'estar sempre en 
funcionament (P2). Per tant, podem concloure que haurem assolit l’objectiu 
(Obj3). 
 
Argument de satisfacció #0004 
Objectiu (Obj4): Els alumnes podran introduir, modificar, eliminar i 
consultar en el sistema les tasques d’avaluació escolars en qualsevol 
moment. A més podrà consultar dades agregades del seu progrés acadèmic 
referent a les matèries que reforça al centre. 
Parts interessades: Alumnat. 
Premisses:  

P1. (Requisit funcional) 
CU #0007: Introduir tasca d’avaluació  

 
P2. (Requisit funcional)  
CU #0008: Consultar tasques d’avaluació personals  

 
P3. (Requisit funcional) 
CU #0009: Modificar tasca d’avaluació  
 
P4. (Requisit funcional)  
CU #0010: Eliminar tasca d’avaluació  
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P5. (Requisit funcional)  
CU #0004: Consultar dades agregades de progrés acadèmic personal 

 
P6. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: Els alumnes poden introduir tasques d’avaluació escolars (P1), 
consultar-les (P2), modificar-les (P3), eliminar-les (P4).  A més, poden 
consultar dades agregades del seu progrés acadèmic referent a les matèries 
que reforcen al centre (P5).Finalment, per a poder fer-ho en qualsevol 
moment, el sistema ha d'estar sempre en funcionament (P6). Per tant, podem 
concloure que haurem assolit l’objectiu (Obj4). 

 
Argument de satisfacció #0005 
Objectiu (Obj5): El professorat ha de poder publicar, descarregar i eliminar 
material didàctic en qualsevol moment. 
Parts interessades: Professorat. 
Premisses:  

P1. (Requisit funcional) 
CU #0011: Publicar material didàctic 
 
 P2. (Requisit funcional) 
CU #0012: Descarregar material didàctic  
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #0013: Eliminar material didàctic  
 
P4. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: El professorat pot publicar (P1), descarregar (P2) i eliminar 
(P3) material didàctic. A més, per a poder fer-ho en qualsevol moment, el 
sistema ha d'estar sempre en funcionament (P4). Per tant, podem concloure 
que haurem assolit l’objectiu (Obj5). 

 
Argument de satisfacció #0006 
Objectiu (Obj6): El professorat podrà consultar, en qualsevol moment, les 
tasques d’avaluació escolar dels alumne del centre relacionades amb la/es 
matèria/es que el professor imparteix, segons diferents criteris d’ordenació. 
Parts interessades: Professorat. 
Premisses:  

P1. (Requisit funcional) 
CU #0014: Consultar tasques d’avaluació 
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P5. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: El professorat podrà consultar les tasques d’avaluació escolar 
dels alumne del centre relacionades amb la/es matèria/es que el professor 
imparteix, segons diferents criteris d’ordenació (P1). A més, per a poder fer-
ho en qualsevol moment, el sistema ha d'estar sempre en funcionament (P2). 
Per tant, podem concloure que haurem assolit l’objectiu (Obj6). 
 
Argument de satisfacció #0007 
Objectiu (Obj7): L’administrativa del centre podrà introduir, consultar, 
modificar i eliminar les dades corresponents als alumnes en qualsevol 
moment i les seves respectives comptes al sistema. 
Parts interessades: Administrativa. 
Premisses: 

P1. (Requisit funcional)  
CU #0015: Donar d’alta un alumne 

 
P2. (Requisit funcional)  
CU #0016: Consultar dades dels alumnes 
 
P3. (Requisit funcional)  
CU #0017: Modificar les dades d’un alumne 
 
P4. (Requisit funcional) 
CU #0018: Donar de baixa un alumne  
 
P5. (Requisit funcional)  
CU #0021: Afegir assistents a una classe  
 
P6. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: L’administrativa pot donar introduir dades corresponents a un 
alumne (P1), consultar-les (P2), modificar-les (P3) i eliminar-les (P4). A 
més podrà inscriure’l com a assistent a una classe (P5). Per a poder fer-ho en 
qualsevol moment, el sistema ha d'estar sempre en funcionament (P6). Per 
tant, podem concloure que haurem assolit l’objectiu (Obj7). 
 
Argument de satisfacció #0008 
Objectiu (Obj8): El director del centre podrà crear, consultar, modificar i 
eliminar les dades i els comptes dels treballadors del centre. 
Parts interessades: Director del centre. 
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Premisses:  
P1. (Requisit funcional) 
CU #0024: Donar d’alta un treballador 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #0025: Consultar dades d’un treballador 
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #0026: Modificar dades d’un treballador 
 
P4. (Requisit funcional)  
CU #0027: Donar de baixa un treballador 

 
P5. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: El director del centre podrà crear (P1), consultar (P2), 
modificar (P3) i eliminar (P4) les comptes d’usuari dels treballadors del 
centre. A més, per a poder fer-ho en qualsevol moment, el sistema ha d'estar 
sempre en funcionament (P5). Per tant, podem concloure que haurem assolit 
l’objectiu (Obj8). 
 
Argument de satisfacció #0009 
Objectiu (Obj9): L’administrativa i el director del centre podran introduir, 
consultar, modificar i eliminar dades referents als ingressos i despeses del 
centre en qualsevol moment. 
Parts interessades: Administrativa i director del centre. 
Premisses: 

P1. (Requisit funcional) 
CU #0028: Introduir dades d’ingrés o despesa 
 
P2. (Requisit funcional) 
CU #0029: Consultar dades d’ingressos o despeses 
 
P3. (Requisit funcional) 
CU #0030: Modificar dades d’ingressos o despeses 
 
P4. (Requisit funcional) 
CU #0031: Eliminar dades d’ingressos o despeses 

 
P5. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: L’administrativa i el director del centre podran introduir dades 
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referents als ingressos i despeses del centre (P1), consultar-les (P2), 
modificar-les (P3) i eliminar-les (P4). A més, per a poder fer-ho en qualsevol 
moment, el sistema ha d'estar sempre en funcionament (P5). Per tant, podem 
concloure que haurem assolit l’objectiu (Obj9). 
 
Argument de satisfacció #00010 
Objectiu (Obj10): El professorat, l’administrativa i la direcció del centre 
podran consultar en el sistema la planificació de les classes en qualsevol 
moment. 
Parts interessades: Professorat, administrativa i director del centre. 
Premisses:  

P1. (Requisit funcional) 
CU #0032: Consultar la planificació de les classes  
 
P2. (Requisit de qualitat) 
El sistema ha d’estar disponible al menys el 99% del temps. 

Justificació: El professorat, l’administrativa i la direcció del centre poden 
consultar la planificació de les classes (P1). A més, per a poder fer-ho en 
qualsevol moment, el sistema ha d'estar sempre en funcionament (P2). Per 
tant, podem concloure que haurem assolit l’objectiu (Obj10). 
 
 
 



4.5 Model conceptual 
El model conceptual és la representació dels conceptes més significatius del domini. El 
seu objectiu és donar a conèixer l’esquema conceptual del sistema a desenvolupar, les 
restriccions d’integritat que no es poden representar gràficament i la descripció de les 
classes i els atributs representats a l’esquema conceptual del sistema. 

4.5.1 Esquema conceptual 
A l’esquema conceptual es mostren les classes que composen el sistema, la relació entre 
elles, els seus atributs, el tipus d’aquests atributs i les seves cardinalitats. 
 

 

4.5.2 Restriccions d’integritat 
A continuació es detallen les restriccions que no es poden representar gràficament a 
l’esquema conceptual. 
 
Claus primàries 
(Administrativa, nomUsuari); 
(Alumne, nomUsuari); 
(Dia, dia); 
(Director, nomUsuari); 
(Document, títol); 
(EntradaComptable, id); 
(Escola, nom); 
(Hora, hora); 
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(Matèria, nomMatèria); 
(Mes, mes+any); 
(Nivell, nivell); 
(Oferta, títol); 
(Professor, nomUsuari); 
(Responsable, dni); 
(Tasca, títol+nomUsuari); 
(TascaAvaluada, títol+nomUsuari);  
(Treballador, nomUsuari); 
(Trimestre, num+any); 
(Usuari, nomUsuari);  
 
Claus alternatives 
(Treballador, dni); 
 
RT1. La qualificació d’una tasca ha de ser un nombre entre zero i deu. 
RT2. Una entradaComptable està associada a un trimestre amb any igual al que 
correspon a la seva data. A més, num=1 si el mes de la data és Gener, Febrer o Març, 
num=2 si és Abril Maig o Juny, num=3 si és Juliol, Agost o Setembre i num=4 si és 
Octubre, Novembre o Desembre. 
RT3. L’horaInici d’una franjaHorària ha de ser anterior a l’horaFi. 
RT4. Les diferents franjaHorària d’un mateix dia en les que treballa un treballador no 
es poden solapar. 
RT5. Un treballador no pot impartir dues classe tal que les seves franjaHorària es 
solapen. 
RT6. La franjaHorària d’una classe ha d’estar inclosa en les franjaHorària en les que 
treballa el professor que imparteix la classe en qüestió. 
RT7. Una partInteressada ha de ser Responsable, Alumne, Professor, Administrativa o 
Director. 
RT8. Un usuari ha de ser Alumne, Professor, Administrativa o Director. 
RT9. Un treballador ha de ser Professor, Administrativa o Director. 

4.5.3 Informació derivada 
Un atribut o una associació són derivats si es poden calcular a partir d’altres elements.  
 
ID1. El curs d’un alumnes es calcula mitjançant la data de naixement de l’alumne i el 
nombre de vegades que ha repetit curs. 
ID2. La qualificació de les dades agregades d’una matèria en un mes és la mitjana de les 
qualificacions del mes mes i any any de tots els alumnes que cursen la matèria 
nomMatèria en el nivell nivell. 
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4.5.4 Descripció de les classes i els atributs 
 
Administrativa 
Usuari registrat al sistema amb rol d’administrativa. 
  
Alumne 
Alumne del centre d’estudis. 
§ curs: Curs escolar. 
§ mensualitat: Import de la mensualitat. 
§ cursosRepetits: Nombre de cursos que l’alumne ha repetit. 

  
Classe 
Classe impartida en un horari per un professor d’una matèria i d’un nivell. 
  
DadesAgregades 
Dades agregades sobre el progrés acadèmic dels alumnes del centre referent a les 
matèries reforçades en el propi centre. 
§ qualificació: Mitjana de les qualificacions dels alumnes en la matèria matèria en el 

mes mes de l’any any i del nivell nivell. 
 
Dia 
§ dia: Dia de la setmana. 
 
Director 
Usuari registrat al sistema amb rol de director. 
 
Document 
Document que els professors posen a disposició dels alumnes del centre amb finalitat 
didàctica. 
§ títol: Títol del document. 
 
EntradaComptable 
Dades sobre ingressos i despeses del centre. 
§ id: Identificador del ingrés o despesa. 
§ data: Data de l’ingrés o la despesa. 
§ concepte: Concepte al que està associat. 
§ entrada?: Indica si es tracta d’un ingrés/entrada  o una despesa/sortida. 
§ import: Import de l’ingrés/entrada  o despesa/sortida. 
 
Escola 
§ nom: Nom de l’escola. 
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FranjaHorària 
Període de temps comprès entre dues hores (hora d’inici i hora final) en un dia de la 
setmana. 
 
Hora 
§ hora: Hora del dia. 
 
Nivell 
§ nivell: Nivell de coneixements que s’imparteix d’una assignatura en el centre. 
 
Matèria 
Matèria que es reforça al centre. 
§ nomMatèria: Nom de la matèria. 
 
Material 
Material docent que els professors posen a disposició dels alumnes del centre. 
§ descripció: Descripció del document. 
 
Mes 
§ mes: Mes de l’any. 
§ any: Any. 
 
Oferta 
Dades sobre ofertes o intensius que el centre ofereix. 
§ títol: Títol. 
§ descripció: Descripció. 

 
Part interessada 
Persona que manté algun tipus de contacte amb el centre d’estudis. 
§ nom: Nom. 
§ cognom1: Primer cognom. 
§ cognom2: Segon cognom. 
§ dataNaixement: Data de naixement. 
§ tel1: Número de telèfon. 
§ tel2: Número de telèfon. 
§ email: Adreça de correu electrònic. 
§ carrer: Nom del carrer. 
§ número: Número del domicili. 
§ pis: Pis del domicili. 
§ codiPostal: Codi postal. 
§ població: Població. 

 
Professor 
§ Usuari registrat al sistema amb rol de professor. 
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Responsable 
Usuari responsable d’un o més alumnes del centre. 
§ dni: DNI del responsable. 
§ IBAN: IBAN del compte bancari. 
 
Tasca 
Tasca d’avaluació escolar no avaluada. 
§ títol: Títol de la tasca. 
§ data: Data de realització. 
§ descripció: Descripció. 
 
TascaAvaluada 
Tasca d’avaluació escolar avaluada. 
§ qualificació: Qualificació escolar assignada. 

 
Treballador 
Usuari que treballa al centre. 
§ dni: DNI del treballador. 
 
Trimestre 
§ num: Número de trimestre de l’any any. 
§ any: Any. 

 
Usuari 
Persona registrada al sistema. 
§ nomUsuari: Nom d’usuari. 
§ contrasenya: Contrasenya. 
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4.6 Model de comportament 
L’objectiu del model de comportament és elaborar els diagrames de seqüència actor-
sistema, és a dir, determinar com interaccionen les instàncies d’actor i sistema per 
l’escenari principal de cadascun dels casos d’ús definits prèviament. 

4.6.1 Diagrames de seqüència actor-sistema 
 
CU #0001: Iniciar sessió 

 
context Sistema::login(nomUsuari: string, contrasenya: string) 
pre  El nomUsuari no és buit 

La contrassenya no és buida 
Existeix un usuari amb nom d’usuari nomUsuari i contrasenya 
contrasenya 

post Si existeix un compte d’usuari al sistema amb aquest nomUsuari i 
contrasenya l’usuari haurà iniciat sessió 

 
CU #0002: Tancar sessió 

 
context Sistema::tancarSessió(nomUsuari: string) 
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pre L’usuari amb nom d’usuari nomUsuari ha iniciat sessió 
post S’ha tancat la sessió de l’usuari amb nom d’usuari nomUsuari al sistema 
 
CU #0003: Consultar informació del centre 

 
context Sistema::consultarInformació() 
pre  - 
post El sistema mostra una pàgina que conté un text informatiu del centre 
 
CU #0004: Consultar dades agregades de progrés acadèmic personal 

 
context Sistema::consultarDadesAgregadesPersonals(matèria: String):Set(string, 

string, int, string, double) 
pre  La matèria no és buida 
post return = matèria, mes, any, nivell i qualificació de totes les tasques de 

l’alumne en les matèries indicades anteriorment 
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CU #0005: Consultar dades personals 

 
context Sistema::consultarDadesPersonals(nomUsuari: string): dadesAlumne 
pre  El nomUsuari no és buit 
  Existeix algun alumne al sistema amb aquest nomUsuari 
post  return = nom, cognoms, data de naixement, telèfons, e-mail,  adreça, 
escola, horari, curs,  
 
CU #0006: Descarregar material didàctic 

 
context Sistema:: descarregarMaterial (títol: string): file 
pre  El títol no és buit 
  Existeix algun material al sistema amb títol títol 
post  El sistema descarrega el document amb títol títol 
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CU #0007: Introduir tasca d’avaluació  

 
context Sistema::introduirTasca(nomUsuari: string, títol: string, data: Date, 

descripció: string, matèria: string, qualificació: double) 
pre  El nomUsuari no és buit 
  El títol no és buit 

La data no és buida 
La descripció no és buida 

  La matèria no és buida 
Existeix la matèria matèria al sistema.  

  La qualificació no és buida 
  Existeix algun alumne al sistema amb aquest nomUsuari. 
post El sistema crea una tasca amb títol títol, data data, matèria matèria i 

descripció descripció associada a l’alumne amb nom d’usuari nomUsuari 
 
CU #0008: Consultar tasques d’avaluació personals  

 
context Sistema::consultarTasques (nomUsuari: string): Set(string, Date, string, 

string, double) 
pre  El nomUsuari no és buit  
  Existeix algun alumne al sistema amb aquest nomUsuari 
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post return = títol de la tasca, data de realització de la tasca, descripció, 
matèria i qualificació de les tasques associades a l’alumne amb nom 
d’usuari nomUsuari 

 
CU #0009: Modificar tasca d’avaluació  

 
context Sistema::consultarTasques (nomUsuari: string): Set(string, Date, string, 

string, double)  
pre  El nomUsuari no és buit  
  Existeix algun alumne al sistema amb aquest nomUsuari 
post return = títol de la tasca, data de realització de la tasca, descripció, 

matèria i qualificació de les tasques associades a l’alumne amb nom 
d’usuari nomUsuari 

 
context Sistema::modificarTasca(nomUsuari: int, títol: string, data: Date, 

descripció: string, matèria: string, qualificació: double) 
pre  El nomUsuari no és buit  

El títol no és buit 
La data no és buida 

  La descripció no és buida 
  La matèria no és buida 
  La qualificació no és buida 

Existeix algun alumne al sistema amb aquest nomUsuari 
Existeix alguna tasca al sistema amb aquest títol i que està associada  a 
l’alumne amb identificador nomUsuari. 

post El sistema modifica la data, la descripció, la matèria i la qualificació de 
la tasca amb títol títol associada a l’alumne amb nom d’usuari 
nomUsuari 
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CU #0010: Eliminar tasca d’avaluació  

 
context Sistema::eliminarTasca(nomUsuari: int, títol: string) 
pre  El nomUsuari no és buit 

El títol no és buit 
Existeix alguna tasca al sistema amb títol títol associada a l’alumne amb 
nom d’usuari nomUsuari 

post El sistema elimina la tasca amb títol títol associada a l’alumne amb nom 
d’usuari nomUsuari 

 
CU #0011: Publicar material didàctic  

 
context Sistema:: publicarMaterial (títol: string, descripció: string, nivell: string, 

matèria: string) 
pre  El títol no és buit 
  No existeix cap material al sistema amb aquest títol 
  La descripció no és buida 
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  El nivell no és buit 
  La matèria no é buida 
post El sistema crea un nou material didàctic amb títol títol, descripció 

descripció, nivell nivell i matèria matèria 
 
CU #0012: Descarregar material didàctic 

 
context Sistema:: descarregarMaterial (títol: string): file 
pre  El títol no és buit 
  Existeix algun material al sistema amb títol títol 
post  El sistema descarrega el document amb títol títol 
 
CU #0013: Eliminar material didàctic 
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context Sistema:: eliminarMaterial (títol: string) 
pre  El títol no és buit 
  Existeix algun material al sistema amb títol títol 
post  El sistema elimina el document amb títol títol 
 
 
CU #0014: Consultar tasques d’avaluació 

 
context Sistema::consultarTasques(nomUsuari: string, ordre: string): Set(string, 

string, string, string,  Date, string, string, double) 
pre  El nomUsuari no és buit 

L’ordre no és buit 
Existeix algun alumne amb nom d’usuari nomUsuari 

post return = nom, cognom1, cognom2, títol, data, matèria, descripció i 
qualificació de les tasques existents al sistema ordenades segons l’ordre 
ordre 

 
CU #0015: Donar d’alta un alumne 
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context Sistema::altaAlumne(nom: string, cognom1:string, cognom2:string, 
dataNaixement: Date, tel1: int, tel2: int, e-mail: string, carrer: string, 
num: int, pis: string, codiPostal: int, població: string, nomUsuari: string, 
contrasenya: string, mensualitat: double, cursosRepetits: int, nomEscola: 
string, nomResponsable: string, cognom1Responsable: string, 
cognom2Responsable: string, dataNaixementResponsable: Date, 
tel1Responsable: int, tel2Responsable: int, e-mailResponsable: string, 
carrerResponsable: string, numResponsable: int, pisResponsable: string, 
codiPostalResponsable: int, poblacióResponsable: string, 
dniResponsable: string, ibanResponsable: string) 

pre  El nom no és buit 
 El cognom1 no és buit 
 El cognom2 no és buit 
 La dataNaixement no és buida 
 El tel1 no és buit 
 El e-mail no és buit 
 El carrer no és buit 
 El num no és buit 
 El codiPostal no és buit 
 El població no és buit 
 El nomUsuari no és buit 
 La contrasenya no és buida 

La mensualitat no és buida 
Els cursosRepetits no són buits 
El nomEscola no és buit  
El nomResponsable no és buit 
El cognom1Responsable no és buit 
El cognom2Responsable no és buit 
La dataNaixementResponsable no és buida 
El tel1Responsable no és buit 
El e-mailResponsable no és buit 

 El carrerResponsable no és buit 
 El numResponsable no és buit 
 El codiPostalResponsable no és buit 
 El poblacióResponsable no és buit 

El dniResponsable no és buit  
post El sistema crea un alumne i un responsable, en cas que aquest encara no 

s’hagi inroduït al sistema, amb les dades introduïdes  
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CU #0016: Consultar dades dels alumnes 

 
context Sistema::consultarDadesAlumne(nomUsuari: string): string, string, 

string, Date, int, int, string, string, int, string, int, string, Set(string, string, 
string, string, int, int), string, string, double, int, string, string, string, 
string, Date, int, int, string, string, int, string, int, string, string, string 

pre  El nomUsuari no és buit 
Existeix algun alumne al sistema amb aquest nomUsuari 

post return = nom, cognom1, cognom2, dataNaixement, tel1, tel2, e-mail, 
carrer, número, pis, codiPostal, població, Set(nomMatèria, nivell, 
nomUsuariProfessor, dia, horaInici, horaFi), nomUsuari, contrasenya, 
mensualitat, cursosRepetits, nomEscola, nomResponsable, 
cognom1Responsable, cognom2Responsable, 
dataNaixementResponsable, tel1Responsable, tel2Responsable, e-
mailResponsable, carrerResponsable, númeroResponsable, 
pisResponsable, codiPostalResponsable, poblacióResponsable, 
dniResponsable, ibanResponsable 
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CU #0017: Modificar les dades d’un alumne 

 
context Sistema::consultarDadesAlumne(nomUsuari: string): string, string, 

string, Date, int, int, string, string, int, string, int, string, Set(string, string, 
string, string, int, int), string, string, double, int, string, string, string, 
string, Date, int, int, string, string, int, string, int, string, string, string 

pre  El nomUsuari no és buit 
Existeix algun alumne al sistema amb aquest nomUsuari 

post return = nom, cognom1, cognom2, dataNaixement, tel1, tel2, e-mail, 
carrer, número, pis, codiPostal, població, Set(nomMatèria, nivell, 
nomUsuariProfessor, dia, horaInici, horaFi), nomUsuari, contrasenya, 
mensualitat, cursosRepetits, nomEscola, nomResponsable, 
cognom1Responsable, cognom2Responsable, 
dataNaixementResponsable, tel1Responsable, tel2Responsable, e-
mailResponsable, carrerResponsable, númeroResponsable, 
pisResponsable, codiPostalResponsable, poblacióResponsable, 
dniResponsable, ibanResponsable 

 
context Sistema::modificarDadesAlumne(nomUsuariAntic: string, nom: string, 

cognom1:string, cognom2:string, dataNaixement: Date, tel1: int, tel2: int, 
e-mail: string, carrer: string, num: int, pis: string, codiPostal: int, 
població: string, horari: Set(matèria: string, nivell: string, 
nomUsuariProfessor: string, dia: string, horaInici: int, horaFi: int), 
nomUsuari: string, contrasenya: string, mensualitat: double, 
cursosRepetits: int, nomEscola: string, nomResponsable: string, 
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cognom1Responsable: string, cognom2Responsable: string, 
dataNaixementResponsable: Date, tel1Responsable: int, tel2Responsable: 
int, e-mailResponsable: string, carrerResponsable: string, 
numResponsable: int, pisResponsable: string, codiPostalResponsable: int, 
poblacióResponsable: string, dniResponsable: string, ibanResponsable: 
string) 

pre  El nomUsuariAntic no és buit 
El nom no és buit 

  El cognom1 no és buit 
  El cognom2 no és buit 

 La dataNaixement no és buida 
 El tel1 no és buit 
 El e-mail no és buit 
 El carrer no és buit 
 El num no és buit 
 El codiPostal no és buit 
 El població no és buit 
 El horari no és buit 
 El nomUsuari no és buit 
 La contrasenya no és buida 

La mensualitat no és buida 
Els cursosRepetits no són buits 
El nomEscola no és buit  
El nomResponsable no és buit 
El cognom1Responsable no és buit 
El cognom2Responsable no és buit 
La dataNaixementResponsable no és buida 
El tel1Responsable no és buit 
El e-mailResponsable no és buit 

 El carrerResponsable no és buit 
 El numResponsable no és buit 
 El codiPostalResponsable no és buit 
 El poblacióResponsable no és buit 

El dniResponsable no és buit  
post  S’han modificat les dades de l’alumne amb nomUsuari nomUsuari i del 

responsable amb dni dniResponsable 
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CU #0018: Donar de baixa un alumne  

 
context Sistema::baixaAlumne(nomUsuari: string) 
pre  El nomUsuari no és buit 

Existeix algun alumne al sistema amb nom d’usuari nomUsuari 
post  L’alumne amb nom d’usuari nomUsuari s’ha eliminat del sistema 
 
CU #0019: Crear una classe 

 
context Sistema::crearClasse(materia: string, nivell: string, dia: string, horaInici: 

time, horaFi: time, professor: string) 
pre  La matèria no és buida 

El nivell no és buit  
El dia no és buit 
L’horaInici no és buida  
L’horaFi no és buida  
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El professor no és buit 
post El sistema crea una nova classe amb matèria matèria, nivell nivell, dia 

dia, horaInici hora Inici, horaFi horaFi i professor professor  
 
CU #0020: Consultar classes 

 
context Sistema::consultarClasses(): Set(string, string, string, time, time, string, 

string, string, string, string) 
pre  - 
post result = matèria, nivell, dia, hora d’inici, hora de fi, professor, alumne1, 

alumne2, alumne3 i alumne4 de totes les classes existents al sistema 
 
CU #0021: Afegir assistents a una classe 

 
context Sistema::consultarClasses(): Set(string, string, string, time, time, string, 

string, string, string, string) 
pre  - 
post result = matèria, nivell, dia, hora d’inici, hora de fi, professor, alumne1, 

alumne2, alumne3 i alumne4 de totes les classes existents al sistema 
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context Sistema::afegirAssistents(dia: string, horaInici: time, horaFi: time, 
professor: string, alumne1: string, alumne2: string, alumne3: string, 
alumne4: string) 

pre  El dia no és buit 
L’horaInici no és buida  
L’horaFi no és buida  
El professor no és buit 
L’alumne1 no és buit 
L’alumne2 no és buit 
L’alumne3 no és buit 
L’alumne4 no és buit 

post El sistema afegeix a la classe amb dia dia, horaInici hora Inici, horaFi 
horaFi i professor professor els alumnes alumne1, alumne2, alumne3 i 
alumne4 

 
CU #0022: Eliminar una classe 

 
context Sistema::eliminarClasse(dia: string, horaInici: time, horaFi: time, 

professor: string) 
pre  El dia no és buit 

L’horaInici no és buida  
L’horaFi no és buida  
El professor no és buit 

post El sistema eliminar del sistema la classe amb dia dia, horaInici hora 
Inici, horaFi horaFi i professor professor  
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CU #0023: Consultar dades agregades del progrés acadèmic 

 
context Sistema::consultarDadesAgregades():Set(string, string, int, string, 

double) 
pre  - 
post return = matèria, mes, any, nivell i qualificació de totes les dades 

agregades de progrés acadèmic visibles a la part pública del sistema 
 
CU #0024: Donar d’alta un treballador 

 
context Sistema::altaTreballador(dni: string, nom: string, cognom1: string, 

cognom2: string, dataNaixement: Date, tel1: int, tel2: int, e-mail: string, 
carrer: string, num: int, pis: string, codiPostal: int, població: string, 
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nomUsuari: string, contrasenya: string, horariLaboral: Set(dia: string, 
hora Inici: time, horaFi: time), rol: string) 

pre  El dni no és buit 
  El nom no és buit 
  El cognom1 no és buit 
  El cognom2 no és buit 
  La dataNaixement no és buida 
  El tel1 no és buit 
  El e-mail no és buit 
  El carrer no és buit 
  El num no és buit 
  El codiPostal no és buit 
  El població no és buit 
  El nomUsuari no és buit 
  La contrasenya no és buida 
  El horariLaboral no és buit 
  El rol no és buit 
post  Es crea un nou treballador amb les dades introduïdes  
 
CU #0025: Consultar dades d’un treballador 

 
context Sistema::dadesTreballador(nomUsuari: string): dadesTreballador 
pre  El nomUsuari no és buit 

Existeix algun treballador al sistema amb nom d’usuari nomUsuari 
post result = dni, nom, cognom1, cognom2, dataNaixement, tel1, tel2, e-mail, 

carrer, num, pis, codiPostal, població, horariLaboral i rol 
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CU #0026: Modificar dades d’un treballador 

 
context Sistema::dadesTreballador(nomUsuari: string): dadesTreballador 
pre  El nomUsuari no és buit 

Existeix algun treballador al sistema amb nom d’usuari nomUsuari 
post result = dni, nom, cognom1, cognom2, dataNaixement, tel1, tel2, e-mail, 

carrer, num, pis, codiPostal, població, horariLaboral i rol 
 
context Sistema::modificarDadesTreballador(dni: string, nom: string, cognom1: 

string, cognom2: string, dataNaixement: Date, tel1: int, tel2: int, e-mail: 
string, carrer: string, num: int, pis: string, codiPostal: int, població: string, 
nomUsuari: string, contrasenya: string, horariLaboral: Set(dia: string, 
hora Inici: calendar, horaFi: calendar), rol: string) 

pre  El dni no és buit 
  El nom no és buit 
  El cognom1 no és buit 
  El cognom2 no és buit 
  La dataNaixement no és buida 
  El tel1 no és buit 
  El e-mail no és buit 
  El carrer no és buit 
  El num no és buit 
  El codiPostal no és buit 
  El població no és buit 
  El nomUsuari no és buit 
  La contrasenya no és buida 



	   79	  

  El horariLaboral no és buit 
  El rol no és buit 
post  Es modifiquen les dades del treballador amb nom d’usuari nomUsuari 
 
CU #0027: Donar de baixa un treballador 

 
context Sistema::baixaTreballador(nomUsuari: string) 
pre  El nomUsuari no és buit 

Existeix algun treballador al sistema amb nom d’usuari nomUsuari 
post  S’elimina del sistema el treballador amb nom d’usuari nomUsuari 
 
CU #0028: Introduir dades d’ingrés o despesa 

 
context Sistema::introduirEntradaComptable(data:Date, concepte: string, 

entrada?: boolean, import: double) 
pre  La data no és buida 

El concepte no és buit 
La entrada? no és buida  
El import no és buit 
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post El sistema crea una nova entrada comptable amb data data, concepte 
concepte, tipus entrada? i import import  

 
CU #0029: Consultar dades d’ingressos i despeses  

 
context Sistema::mostraEntradesComptables(): Set(int, Date, string, boolean, 

double, int, int) 
pre  - 
post result = id, data, concepte, si es tracta d’una entrada o d’una sortida, 

import, número de trimestre i any de totes les entrades comptables 
registrades al sistema 

 
CU #0030: Modificar dades d’ingressos o despeses 

 
context Sistema::mostraEntradesComptables(): Set(int, Date, string, boolean, 

double, int, int) 
pre  - 
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post result = id, data, concepte, si es tracta d’una entrada o d’una sortida, 
import, número de trimestre i any de totes les entrades comptables 
registrades al sistema 

 
context Sistema::modificarEntradaComptable(id: int, data:Date, concepte: string, 

entrada?: boolean, import: double) 
pre  El id no és buit 
  Existeix una entrada comptable al sistema amb id id 

La data no és buida 
El concepte no és buit 
La entrada? no és buida  
El import no és buit 

post El sistema modifica la data, concepte, import i entrada? de l’entrada 
comptable amb id id 

 
CU #0031: Eliminar dades d’ingressos o despeses 

 
context Sistema::eliminarEntradaComptable(id: int) 
pre  El id no és buit 
  Existeix alguna entrada comptable al sistema amb id id 
post  El sistema elimina l’entrada comptable amb id id  
 
CU #0032: Consultar la planificació de les classes  
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context Sistema::consultarPlanificació(): Set(time, time, string, string, string, 
string, Set(string)) 

pre  - 
post result = hora d’inici de la classe, hora final de la classe, dia de la 

setmana, nom de la matèria, nivell, nom del professor i nom dels alumnes 
de totes les classes que s’imparteixen al centre 

 
CU #0033 Nou curs 

 
context Sistema::nouCurs() 
pre  - 
post El sistema actualitza l’atribut curs de tots els alumnes i elimina totes les 

instàncies de Classe i de Tasca. 
 
 CU #0034 Introduir oferta 

 
context Sistema::crearOferta(títol: string, descripció: string) 
pre  El títol no és buit 

La descripció no és buida  
post El sistema crea una nova oferta títol títol i descripció descripció 
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CU #0035 Consultar ofertes 

 
context Sistema::mostraOfertes(): Set(string, string) 
pre  - 
post result = títol i descripció de totes les ofertes registrades al sistema 

 
CU #0036 Modificar oferta 

 
context Sistema::mostraOfertes(): Set(string, string) 
pre  - 
post result = títol i descripció de totes les ofertes registrades al sistema 
 
context Sistema::modificarOferta(títol: string, descripció: string) 
pre  El títol no és buit 
  Existeix alguna oferta al sistema amb títol títol 

La descripció no és buida  
post El sistema modifica la descripció de l’oferta amb títol títol 
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CU #0037 Eliminar oferta 

 
context Sistema::eliminarOferta(títol: string) 
pre  El títol no és buit 
  Existeix alguna oferta al sistema amb títol títol 
post  El sistema elimina l’oferta amb títol títol 
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5 Disseny del sistema web 
La fase de disseny és el procés de definició de l’arquitectura, components, interfície i 
altres característiques d’un sistema o component que resulta d’aquest procés [7]. 

5.1 Arquitectura lògica 
Per tal de dissenyar el sistema a desenvolupar, s’utilitza un arquitectura en tres capes, 
tal i com mostra al Figura 10.  Per una banda, la capa de presentació està formada per 
les pàgines JSP que són les que es mostren a l’usuari. D’altra banda, la capa de domini 
que està formada pels diferents servlets que reben les peticions tant GET com POST i 
les processen. Finalment, la capa d’accés a les dades accedeix a les dades per servir-les 
a la capa de domini. La interacció amb la base de dades es fa mitjançant JDBC (Java 
Database Connectivity). Es tracta d’una API que permet l’execució d’operacions sobre 
bases de dades des del llenguatge de programació Java.  
 

 
Figura 10: Arquitectura en tres capes. Imatge presa de [8]. 

Degut a que una gran quantitat de pàgines web es basen en el patró d’arquitectura 
Model-Vista-Controlador (Figura 11), s’ha decidit aplicar-lo en el desenvolupament del 
sistema en qüestió. Per tal d’implementar-lo es segueix el següent procediment. En 
primer lloc, el servlet rep la petició i invoca la lògica de negoci i el codi d’accés a les 
dades. Seguidament, emmagatzema el resultat en la mateixa petició i determina quina és 
la pàgina JSP que s’ha de mostrar a l’usuari. Finalment, serà l’objecte 
RequestDispatcher mitjançant el qual es mostri la pàgina en qüestió a l’usuari [9]. 
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Figura 11: Arquitectura MVC. Imatge presa de [10]. 

5.2 Capa de presentació 
La capa de presentació (Presentation Layer) s’encarrega de gestionar la interacció amb 
l’usuari i amb els sistemes externs. 	  

5.2.1 Disseny de les pantalles 
A continuació es mostren algunes de les pantalles que composen el sistema web 
agrupades segons el rol de l’usuari (usuari no registrat, administrativa, alumne, director 
i professor) que intervé. Per cada rol d’usuari, es mostren les pantalles en el mateix 
ordre en què apareixen al menú superior (d’esquerra a dreta i de dalt a baix). 
 
USUARI NO REGISTRAT 

 

 
Figura 12: Pantalla Inici 
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Figura 13: Pantalla Localització 

	  
	  
	  
	  

	  
Figura 14: Pantalla Taulell de notícies 
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ADMINISTRATIVA 
 

 
Figura 15: Pantalla Alumnes 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 16: Pantalla Ingressos i despeses 
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Figura 17: Pantalla Ofertes 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 18: Pantalla Classes 
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Figura 19: Pantalla Planificació 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 20: Pantalla Nou curs 
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ALUMNE 
 

 
Figura 21: Pantalla Tasques 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 22: Pantalla Descarregar material 
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Figura 23: Pantalla Consultar dades personals 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figura 24: Pantalla Consultar progrés acadèmic 
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DIRECTOR 
 

 
Figura 25: Pantalla Treballadors 

	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figura 26: Pantalla Ingressos i despeses 
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Figura 27: Pantalla Progrés acadèmic 

 
 
 
 
PROFESSOR 

 

 
Figura 28: Pantalla Material 
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Figura 29: Pantalla Consultar tasques 

5.2.2 Disseny de la interacció 
Per tal de facilitar la comprensió del disseny de la interacció es mostra per cada 
funcionalitat del sistema, o per cada grup de funcionalitats, el diagrama de classes del 
disseny intern i el/s diagrama/es de seqüència corresponent/s. 
 
Cal mencionar que en els casos de gestió de dades només es mostren els diagrames de 
seqüència d’alta, baixa, modificació i consulta d’ofertes. Els demés casos de gestió de 
dades no es mostren ja que són pràcticament homòlegs. 
 
A continuació, es mostra el conjunt de diagrames que descriuen el disseny de la 
interacció del sistema a desenvolupar. 
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§ USUARI NO REGISTRAT 
Consultar informació del centre i iniciar sessió: 
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§ ADMINISTRATIVA 
Gestió d’alumnes: 

 
 
 
 
 
  

dadesAlumne:  
nom: text 
cognom1: text 
cognom2: text 
dataNaixement: timestamp 
tel1: text 
tel2: text 
e-mail: text 
carrer: text 
número: text 
pis: text 
codiPostal: text 
 població: text 
 Set(nomMatèria, nivell, dia, 
horaInici, horaFi): select 
nomUsuari: text 
contrasenya: text 
mensualitat: text 
cursosRepetits: text 
 nomEscola: text 
nomResponsable: text 
cognom1Responsable: text 
cognom2Responsable: text 
dataNaixementResponsable: 
timestamp 
tel1Responsable: text 
tel2Responsable: text 
e-mailResponsable: text 
carrerResponsable: text 
númeroResponsable: text 
pisResponsable: text 
codiPostalResponsable: text 
poblacióResponsable: text 
dniResponsable: text 
ibanResponsable: text 
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Gestió de classes: 

 
 
Gestió d’ofertes: 
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Gestió d’ingressos/despeses: 
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Nou curs: 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



	   104	  

§ ALUMNE 
Consultar dades personals: 
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Consultar dades agregades de progrés acadèmic personal: 
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Descarregar material: 
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Gestió de tasques: 
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§ DIRECTOR 
Consultar dades agregades de progrés acadèmic: 
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Gestió de treballadors: 

 
 
 
  

dadesTreballador:  
rol: select 
nomUsuari: text 
contrasenya: text 
dni: text 
nom: text 
cognom1: text 
cognom2: text 
dataNaixement: timestamp 
tel1: text 
tel2: text 
e-mail: text 
carrer: text 
número: text 
pis: text 
codiPostal: text 
població: text 
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Gestió d’horaris: 
 

 
 
§ PROFESSOR 
Publicar material: 
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Descarregar material: 
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Eliminar material: 
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Consultar tasques: 
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§ TREBALLADOR 
Consultar planificació de les classes: 
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5.3 Capa de domini 
La capa de domini (Business Layer) és la responsable d’implementar les funcionalitats 
del sistema i de rebre les crides dels serveis corresponents.	  

5.3.1 Diagrama de classes de disseny 
Degut a que en el disseny hi ha components de software i no conceptes del domini cal 
transformar l’esquema conceptual mostrat anteriorment per tal d’obtenir el diagrama de 
classes de disseny que es mostra a continuació. 

 

5.3.2 Diagrames de seqüència 
Per tal d’elaborar els diagrames de disseny s’han definit prèviament els contractes de 
disseny de les operacions. Els contractes de disseny segueixen la següent plantilla: 
 
context [Nom i paràmetres de l’operació] 
pre  [Condicions que estan garantides quan es crida l’operació] 
exc [Condicions que impedeixen l’execució de l’operació quan no es 

satisfan] 
post  [Canvis d’estat que es produeixen com a conseqüència de l’execució] 
 
Val a dir que el concepte de precondició no és el mateix a especificació que a disseny. 
A més, a disseny apareix un nou concepte, el d’excepció, que captura el que a 
especificació era la precondició. 
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A continuació es mostra el contracte de disseny de l’operació “Introduir oferta” a mode 
d’exemple: 
 
context CapaDomini::crearOferta(títol: string, descripció: string) 
pre  El títol no és buit 
pre  La descripció no és buida 
exc  Ja existeix una ofeta amb títol títol 
post El sistema crea una nova oferta amb títol títol i descripció descripció 
 
És a partir d’aquests contractes mitjançant els quals s’han elaborat els diagrames de 
seqüència de disseny que es mostren a continuació. Cal tenir en compte que les 
transaccions definides en el disseny intern de la capa de presentació s’implementaran 
com a operacions localitzades en els servlets. En aquesta secció es mostren els 
diagrames de seqüència que corresponen a aquestes operacions que es cridaran des del 
doGet o doPost localitzat en el servlet corresponent.  
 
De la mateixa manera que a la secció del disseny de la interacció només s’han definit 
els diagrames de gestió d’ofertes, en aquesta secció, pel que fa als casos de gestió de 
dades, tan sols es defineixen els diagrames de gestió d’ofertes. 
 
Finalment, cal destacar que per tal de simplificar en una petita part els diagrames 
s’utilitza el terme cookieNomUsuari per tal de referenciar al valor de la cookie que 
emmagatzema el nom de l’usuari enregistrat al sistema que ha iniciat sessió. 
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§ USUARI NO REGISTRAT 
Iniciar sessió: 
 

 
§ ADMINISTRATIVA 
Gestió d’ofertes: 
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Nou curs: 
 

 
§ ALUMNE 
Consultar dades personals: 
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Consultar dades agregades de progrés acadèmic personal: 
 

 
Descarregar material: 
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§ DIRECTOR 
Consultar dades agregades de progrés acadèmic: 
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§ PROFESSOR 
Publicar material: 
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Descarregar material: 
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Eliminar material: 
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Consultar tasques: 
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§ TREBALLADOR 
Consultar planificació de les classes: 
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5.4 Capa d’accés a les dades  
A	   la	   capa	   d’accés	   a	   les	   dades	   (Data	   Layer)	   es	   troben	   les	   classes	   on	   hi	   ha	   les	  
operacions	   que	   accedeixen	   a	   la	   base	   dades.	   En	   el	   desenvolupament	   d’aquest	  
projecte	  s’ha	  generat	  una	  classe	  per	  cada	  taula	  de	  la	  base	  de	  dades,	  excepte	  de	  la	  
taula	  Escola	  i	  l’enumeració	  RolEnum,	  per	  tal	  d’establir	  una	  relació	  semàntica	  entre	  
les	  classes	  del	  sistema	  i	  les	  taules	  de	  la	  base	  de	  dades.	  A	  continuació,	  es	  mostren	  les	  
operacions	  contingudes	  en	  cadascuna	  de	  les	  classes	  que	  composen	  la	  capa	  d’accés	  
a	  les	  dades.	  
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···	   	  

···	   	  

	  

	  
	  
A	   continuació	   es	   mostra	   el	   codi	   utilitzat	   per	   definir	   els	   atributs	   password,	  
urlConexionMySQL	   i	   user,	   al	   mateix	   temps	   que	   l’operació	   connect()	   degut	   a	   que	  
estan	  continguts	  en	  totes	  les	  classes	  d’accés	  a	  les	  dades.	  	  	  
	  
private static final String urlConexionMySQL = "jdbc:mysql://localhost:3306/DBName"; 
private static final String user = "user"; 
private static final String password = "password"; 
 
public Statement connect() throws ClassNotFoundException, SQLException{ 
 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

Connection connection = DriverManager.getConnection(urlConexionMySQL, user, 
password); 
Statement statement = connection.createStatement(); 
statement.setQueryTimeout(30); 
return statement; 

}	  
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Finalment,	   es	   mostra	   la	   consulta	   a	   la	   base	   de	   dades	  
TascaDB::obteTasquesProfesorPerOrdre(String	   nomUsuari,	   String	   ordre)	   a	  mode	  
d’exemple:	  
	  
public ResultSet obteTasquesProfessorPerOrdre(String nomUsuari, String ordre) throws 
ClassNotFoundException, SQLException { 
 Statement statement = connect(); 
 ResultSet rs = null; 
 if(ordre.equals("qualificacio") | ordre.equals("data")){ 

rs = statement.executeQuery("select distinct t.titol, t.nomMateria, 
t.nomUsuari, t.data, t.descripcio, t.qualificacio, 
DATE_FORMAT(data,'%d/%m/%Y') AS niceDate  from tasca t, assisteix a, 
classe c where c.id=a.idClasse and a.nomUsuariAlumne= t.nomUsuari and 
c.nomUsuariProfessor='"+nomUsuari+"' and t.nomMateria = c.nomMateria 
order by "+ordre+" desc"); 

 } 
 else { 

rs = statement.executeQuery("select distinct t.titol, t.nomMateria, 
t.nomUsuari, t.data, t.descripcio, t.qualificacio, 
DATE_FORMAT(data,'%d/%m/%Y') AS niceDate  from tasca t, assisteix a, 
classe c where c.id=a.idClasse and a.nomUsuariAlumne= t.nomUsuari and 
c.nomUsuariProfessor='"+nomUsuari+"' and t.nomMateria = c.nomMateria 
order by "+ordre+"");  

 } 
 return rs; 
}	  

5.5 Esquema de la base de dades 
Degut a la familiarització de l’autora amb el model de bases de dades relacional s’ha 
utilitzat aquest per modelar la base de dades on s’emmagatzemaran les dades del 
sistema. Es tracta d’un model de dades basat en la lògica de predicat i en la teoria de 
conjunts. Aquest model considera la base de dades com una col·lecció de relacions de 
manera que una relació representa una taula en la que cada fila representa un recull de 
valors que descriuen una entitat del món real. Aquest model proporciona eines per 
evitar la duplicitat de registres, a través de claus i, a més, garanteix la integritat 
referencial. A continuació es mostra l’esquema de la base de dades que s’ha definit: 
	  
§ Alumne (nomUsuari, contrasenya, nom, cognom1, cognom2, dataNaixement, tel1, 

tel2, email, carrer, número, pis, codiPostal, població, curs, mensualitat, 
cursosRepetits, nomEscola, dniResponsable)  
o nomUsuari referencia a Usuari (nomUsuari) 
o curs referencia a CursEnum (id) 
o nomEscola referencia a Escola (nom) 
o dniResponsable referencia a Responsable (dni) 

 
§ Assisteix (nomUsuariProfessor, horaInici, horaFi, dia, nomMatèria, 

nomUsuariAlumne) 
o nomUsuariProfessor+horaInici+horaFi+dia+nomMatèria referencia a Classe 

(nomUsuariProfessor, horaInici, horaFi, dia, nomMatèria) 
o nomUsuariProfessor referencia a Treballador (nomUsuari) 
o nomUsuariAlumne referencia a Alumne (nomUsuari) 
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§ Classe (nomUsuariProfessor, horaInici, horaFi, dia, nomMatèria, nivell) 
o nomUsuariProfessor referencia a Treballador (nomUsuari) 
o nomMatèria referencia a Matèria (nomMatèria) 
o nivell referencia a Nivell (nivell) 
o nomUsuariProfessor+horaInici+horaFi+dia+nivell és clau alternativa 

 
§ CursEnum (id, value) 
 
§ DadesAgregades (nomMatèria, mes, any,nivell qualificació) 

o nomMatèria referencia a Matèria (nomMatèria) 
o nivell referencia a Nivell (nivell) 
 

§ Document (títol) 
 

§ EntradaComptable (id, data, concepte, entrada?, import, num, any) 
 
§ Escola(nom) 
 
§ FranjaHorària (hora Inici,horaFi,dia, nomUsuariTreballador) 

o nomUsuariTreballador referencia a Treballador (nomUsuari) 
 

§ Matèria (nomMatèria) 
 
§ Material (títol, nivell, nomMatèria, descripció) 

o títol referencia a Document (títol) 
o nivell referencia a Nivell (nivell) 
o nomMatèria referencia a Matèria (nomMatèria) 

 
§ Nivell (nivell) 
 
§ Oferta (títol, descripció) 

 
§ Responsable (dni, iban, nom, cognom1, cognom2, dataNaixement, tel1, tel2, email, 

carrer, número, pis, codiPostal, població) 
 
§ RolEnum (id, value) 
 
§ Tasca (títol, nomUsuari, nomMatèria, data, descripció, qualificació) 

o nomMatèria referencia a Matèria (nomMatèria) 
o nomUsuari referencia a Alumne (nomUsuari) 

 
§ Treballador (nomUsuari, contrasenya, dni, nom, cognoms1, cognom2, 

dataNaixement, tel1, tel2, email, carrer, número, pis, codiPostal, població) 
o dni és clau alternativa  
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o nomUsuari referencia a Usuari (nomUsuari) 
 

§ Usuari (nomUsuari, contrasenya, rol) 
o rol referencia a RolEnum (id) 

5.6 Arquitectura física 
En aquesta secció es mostra l’arquitectura física del sistema, és a dir, una explicació 
gràfica i textual de tot allò necessari per desplegar el sistema desenvolupat en un entorn 
d'execució. 

5.6.1 Model de desplegament 
El Model de desplegament del sistema en qüestió consta de 3 nodes, tal i com es mostra 
a la Figura 30.  
 
Workstation Client de l’aplicació que es comunica amb el Web Server fent ús 

del navegador. 
 
Web Server  Servidor HTTP d’Internet on s’allotja l’aplicació web. 
 
Database Server  Servidor on es troba la Base de Dades a la que accedeix 

l’aplicació per obtenir les dades. 
 

 
Figura 30: Model de desplegament 
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6 Adaptació a dispositius mòbil 
Amb el propòsit d’agilitzar el procés d’introducció de les tasques dels alumnes al 
sistema, s’ha desenvolupat una aplicació per a dispositius mòbil Android per tal que els 
alumnes no requereixin d’un ordinador a l’hora d’introduir al sistema les seves tasques 
d’avaluació escolars. Cal tenir en compte que la capa de domini i accés a les dades és 
pràcticament homòloga a les del sistema web. Per tant, en aquest capítol es mostra tant 
l’arquitectura lògica de l’aplicació com el disseny de la capa de presentació de la 
mateixa. 

6.1 Arquitectura lògica 
L’arquitectura lògica de l’aplicació mòbil que gestiona les tasques dels alumnes  
segueix una arquitectura en capes tal i com mostra la Figura 31. En primer lloc, la capa 
de presentació gestiona la interacció amb l’usuari i amb els sistemes externs. En segon 
lloc, la capa de domini és la responsable d’implementar les funcionalitats del sistema i 
de rebre les crides dels serveis. Finalment, la capa de dades gestiona la interacció amb el 
DBMS i dispositius externs, entre d’altres. 
 

 
Figura 31: Arquitectura en tres capes. Imatge presa de [11]. 

6.2 Capa de presentació 
La capa de presentació (Presentation Layer) s’encarrega de gestionar la interacció amb 
l’usuari i amb els sistemes externs. 

6.2.1 Disseny de les pantalles 
En aquesta secció es mostra el disseny de les diferents pantalles que composen 
l’aplicació mòbil. 
 
  



	   141	  

INICIAR SESSIÓ 

 
 
MENÚ 
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CREAR UNA TASCA 

 
 
LLISTA DE TASQUES 
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CONSULTAR LES DADES D’UNA TASCA 

 
 
MODIFICAR UNA TASCA 
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ELIMINAR UNA TASCA 

 

6.2.2 Disseny de la interacció 
A continuació, es mostra el disseny intern del sistema. D’una banda, es mostren els 
fitxers amb extensió java que constitueixen la capa de domini de l’aplicació a més de 
gestionar les interaccions amb l’usuari. D’altra banda, es mostren els fitxers amb 
extensió xml que són els que constitueixen la capa de presentació de l’aplicació. 
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7 Implementació 
En la fase d’implementació es prenen els requisits i els productes de la fase de disseny i 
s’implementen mitjançant les tecnologies que es consideren més apropiades. En aquest 
capítol es detallen les principals tecnologies que s’han utilitzat per implementar tant 
l’aplicació web com l’aplicació mòbil.	  

7.1 Framework 
Des del punt de vista del desenvolupament de software, un framework és una estructura 
de suport definida, en la qual un altre projecte de software pot ser organitzat i 
desenvolupat. 

7.1.1 Aplicació Web 
El projecte s’ha construït en Java degut a que és un llenguatge amb el que l’autora està 
familiaritzada i que, per tant, no requerirà la superació de la corba d'aprenentatge d'un 
nou llenguatge de programació. El sistema s’ha desenvolupat amb l’eina Spring Tool 
Suite, un entorn de desenvolupament basat en Eclipse adaptat pel desenvolupament 
d'aplicacions de Spring. Les Tool Suit proporcionen un entorn ready-to-use amb suport 
per Java, Web i Java EE d'Eclipse. A més, inclou integracions per Pivotal tc Server, 
Pivotal Cloud Foundry, Git, Maven i AspectJ. Pel desenvolupament del projecte s’ha 
utilitzat Pivotal tc Server. A la Figura 32 es mostren els mòduls del framework. 

 
Figura 32: Mòduls de Spring Framework. Imatge presa de [12]. 

7.1.2 Aplicació mòbil 
Per	   tal	   de	   desenvolupar	   l’aplicació	  mòbil	   per	   a	   dispositius	   Android	   s’ha	   utilitzat	  
Eclipse	   IDE	   for	   Java	  Developers	   amb	  el	  plugin	   ADT	   (Android	  Development	  Tools).	  
ADT	   proporciona	   un	   conjunt	   d'eines	   que	   s'integren	   amb	   l'IDE	   d'Eclipse.	   Ofereix	  
accés	   a	   moltes	   característiques	   que	   faciliten	   el	   desenvolupament	   d’aplicacions	  
d'Android	   ràpidament.	   A	   més,	   ofereix	   accés	   GUI	   a	   moltes	   de	   les	   eines	   del	   SDK	  
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(Software	  Development	  Kit),	  així	  com	  una	  eina	  de	  disseny	  d'interfície	  d'usuari	  per	  a	  
la	   creació	   ràpida	   de	   prototips,	   disseny	   i	   construcció	   de	   la	   interfície	   d'usuari	   de	  
l'aplicació.	  

7.2 Application Programming Interface 
Durant	   el	   desenvolupament	   del	   sistema	   s’ha	   requerit	   de	   l’ús	   de	   dues	   APIs	  
(Application	  Programming	  Interface):	  Google	  Maps	  i	  Google	  Chart.	  

7.2.1 Google Maps API 
Dins	  de	  les	  funcionalitats	  del	  sistema	  disponibles	  pels	  usuaris	  no	  registrats,	  hi	  ha	  
disponible	  la	  consulta	  de	  la	   localització	  del	  Centre	  d’Estudis	  Les	  Motxilles.	  Per	  tal	  
de	   desenvolupar	   aquesta	   funcionalitat	   s’ha	   utilitzat	   l’API	   de	   Google	   Maps	   [13]	  
mitjançant	  el	  següent	  codi:	  
	  
<script> 
function initialize() { 
 var lat = 41.454269; 
 var lon = 2.251320; 
 var latlng = new google.maps.LatLng(lat , lon); 
 var myOptions = { 

 zoom: 15, 
  center: latlng, 
  mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP}; 
 var map = new google.maps.Map(document.getElementById("content"), myOptions);  
 var marker = new google.maps.Marker( 
  {position: latlng, 
  map: map});      
 var info = new google.maps.InfoWindow( 
     {content: "C.E. LES MOTXILLES<br>"+"C/Méndez Núñez, 51"}); 

google.maps.event.addListener(marker, "click", function (e) { info.open(map, this); }); 
} 
</script> 
 
Aquest	  codi	  genera	  un	  mapa	  de	  Google	  Maps	  interactiu	  amb	  l’usuari.	  A	  la	  Figura	  33	  
es	  mostra	  el	  resultat	  d’aquest	  codi	  a	  la	  plana	  web.	  
 

	  
Figura 33: Imatge generada amb Google Maps API 
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7.2.2 Google Charts API 
Per	   tal	   de	   consultar	   les	   dades	   agregades	   del	   progrés	   acadèmic	   d’un	   alumne	   del	  
centre	  en	  una	  matèria	  concreta	  o	  les	  dades	  agregades	  del	  progrés	  acadèmic	  de	  tots	  
els	   alumnes	   del	   centre	   per	   una	   matèria	   i	   nivell	   contrets	   s’ha	   utilitzat	   l’API	   de	  
Google	  Charts	  [14]	  mitjançant	  el	  següent	  codi:	  
	  
<script type="text/javascript"> 
google.load("visualization", "1", {packages:["corechart"]}); 
google.setOnLoadCallback(drawChart); 
function drawChart() { 

var dataArray =[[]]; 
 var arr = new Array(2); 
 arr[0] = 'Data'; 
 arr[1] = 'Qualificació'; 
 dataArray[0] = new Array(2); 
 dataArray[0][0] = arr[0]; 
 dataArray[0][1] = arr[1]; 
 var k = 1; 
 <c:forEach items="${qualificacions}" var="i" varStatus="status"> 
  dataArray[k] = new Array(2); 
  dataArray[k][0] = '<c:out value='${dates[status.index]}'/>';     
  dataArray[k][1] = ${i}; 
  k++; 

</c:forEach> 
var data = google.visualization.arrayToDataTable(dataArray); 
var options = { 

vAxis: {ticks: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10], 
          gridlines: {color: 'rgb(225,165,154)'}, 
          textStyle: {color: 'rgb(158,11,15)', fontName: 'Fantasy'}}, 
      hAxis: {gridlines: {color: 'rgb(225,165,154)'}, 

textStyle: {color: 'rgb(158,11,15)', fontName: 'Fantasy'}}, 
         backgroundColor: { fill: "rgb(207,207,196)"}, 
         colors:['rgb(158,11,15)'] 

}; 
var chart = new google.visualization.AreaChart(document.getElementById('chart_div')); 
chart.draw(data, options); 

}; 
</script> 
 

Aquest	   codi	   genera	   un	   diagrama	   de	   línies	   en	   el	   qual	   l’usuari	   pot	   consultar	   les	  
qualificacions	  de	  cada	  punt	  en	  el	  temps	  que	  es	  mostra	  al	  diagrama.	  A	  la	  Figura	  34	  
es	  mostra	  el	  resultat	  d’aquest	  codi	  a	  la	  plana	  web.	  

	  
Figura 34: Imatge generada amb Google Charts API 
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7.3 Storage 
Durant la primera part del desenvolupament del sistema s’ha utilitzat SQLite Database 
Browser 2.0 b1 per tal de gestionar les dades. Es tracta d’una eina visual de codi obert 
utilitzada per crear, dissenyar i editar arxius de base de dades compatibles amb SQLite. 
Està destinat a ser utilitzat pels usuaris i desenvolupadors que vulguin crear bases de 
dades, edició i recerca de dades mitjançant una interfície de full de càlcul familiar, sense 
la necessitat d'aprendre comandes complicades de SQL. A la Figura 35 es mostra una 
captura de pantalla de la interfície de l’eina SQLite Database Browser. 
 

	  
Figura 35: SQLite Database Browser 

	  
Durant la fase final de projecte, per tal d’emmagatzemar les dades de l’aplicació s’ha 
utilitzar MySQL Server, un software Open Source de la categoria de servidors 
desenvolupat per MySQL AB. A més, també s’ha utilitzat MySQL Workbench, una 
eina visual de disseny de bases de dades que integra desenvolupament de software, 
administració de bases de dades, disseny de bases de dades, creació i manteniment pel 
sistema de bases de dades MySQL. A la Figura 36 es mostra una captura de pantalla de 
la interfície de l’eina MySQL Workbench. 
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Figura 36: MySQL Workbench 
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8 Pla de proves 
És en la fase de proves quan es proven les funcionalitats del sistema implementades per 
tal de garantir que el sistema satisfà els requisits funcionals i de qualitat especificats. En 
aquest capítol es defineix el mètode de validació a seguir per tal de considerar vàlida 
cadascuna de les funcionalitats implementades i el disseny de les proves que es 
realitzaran. 

8.1 Mètode de validació 
Amb el propòsit de validar cadascuna de les funcionalitats a implementar es 
diferenciaran tres fases de validació, tal i com es mostra a la Figura 37. Tota 
funcionalitat haurà de superar tres fases per tal de considerar que s’ha implementat 
correctament, i en conseqüència, considerar-se vàlida.  
 
La primera fase consisteix en provar el comportament del sistema en l’escenari 
principal del cas d’ús. Pel que fa a la segona fase, consisteix en provar el comportament 
de cada funcionalitat del sistema en totes les extensions de cada cas d’ús. Finalment, la 
tercera fase consisteix en provar escenaris d’execució poc habituals pel que a l’usuari 
final respecta. Un cop es superin les tres fases la funcionalitat es considerarà vàlida. 

 
Figura 37: Fases de validació 

8.2 Disseny de les proves 
Un cop definit el mètode de validació de les funcionalitats implementades cal dissenyar 
les proves que s’executaran. Amb aquest propòsit s’ha partit de la descripció dels casos 
d’ús i s’han executat els passos especificats. Un cop finalitzat aquest pas, s’ha analitzat 
el comportament del sistema i s’ha comprovat que s’hagin realitzat els canvis que indica 
la descripció del cas d’ús en qüestió. 
 
A continuació es mostra el disseny de proves pel cas d’ús “Introduir oferta” per 
cadascuna de les fases descrites a la secció anterior. 
 
  

Fase 1: Escenari 
principal del cas dús 

Fase 2: Extensions 
del cas d'ús 

Fase 3: Execucions 
poc habituals 
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Descripció del cas d’ús 
Actor primari: Administrativa 
Precondició:   L’administrativa ha iniciat sessió 
Disparador:  L’administrativa vol introduir una oferta 
 
Escenari principal: 

1. L’administrativa indica al sistema que vol introduir una oferta. L’administrativa 
introdueix el títol, la descripció i un arxiu adjunt. 

2. El sistema verifica la validesa de les dades introduïdes. 
3. El sistema enregistra les dades introduïdes i mostra l’oferta al taulell de notícies 

de la part pública del sistema. 
Extensions: 
3a. Les dades introduïdes no són vàlides. 

3a1. El sistema indica a l’administrativa que les dades introduïdes no són vàlides. 
3a2. Torna al pas 1. 

 
Fase 1: Escenari principal del cas d’ús 
Per tal de provar l’escenari principal d’aquest requisit funcional, l’usuari amb rol 
d’administrativa introduirà com a mínim les dades obligatòries i a continuació es 
comprovarà que: 
§ A la base de dades hi consta l’oferta que s’acaba d’introduir. 
§ Les dades introduïdes segueixen i respecten el format del tipus de dades definides. 
§ El sistema mostra l’oferta introduïda al taulell de notícies disponible a la part 

pública del sistema. 
 
Fase 2: Extensions del cas d’ús 
Per tal de provar l’extensió d’aquest requisit funcional, es realitzaran dues proves. En 
primer lloc, es deixarà sense omplir un dels camps obligatoris del formulari que serà 
diferent a cada prova fins a provar-los tots i cada cop s’haurà de comprovar que: 
§ S’informa a l’usuari de quina/es dada/es obligatòria/es sense emplenar falta/en. 
 
En segon lloc, s’introduirà una oferta amb un títol ja existent i es comprovarà que: 
§ S’informa a l’usuari de que ja existeix una oferta al sistema amb aquest títol. 

 
Fase 3: Execucions poc habituals 
Per tal de provar una execució poc habitual es provarà d’adjuntar imatges de grans 
dimensions i es comprovarà que: 
§ El sistema mostra correctament la imatge junt amb les demés dades de l’oferta en 

qüestió. 
 
Finalment, cal mencionar que per tal de garantir la satisfacció dels requisits de qualitat 
es duran a terme les proves definides en els criteris de satisfacció que es mostren amb la 
descripció dels requisits de qualitat. 
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9 Gestió 
En aquest capítol s’exposa la gestió del projecte en diferents aspectes. En primer lloc, la 
metodologia de treball i eines de seguiment. En segon lloc, la gestió del temps seguit de 
la gestió de recursos. A continuació, la gestió econòmica a més d’una reflexió sobre la 
viabilitat del projecte. Finalment, es detallen les lleis i regulacions que apliquen sobre el 
projecte i es fa una valoració de la sostenibilitat i el compromís social del projecte en 
qüestió. 

9.1 Metodologia i rigor inicial 

9.1.1 Mètode de treball 
Per tal d’assolir un desenvolupament del projecte organitzat, controlat i estructurat, és 
necessari establir una metodologia de treball que serveixi com a guia a l’hora de definir 
el transcurs del treball a realitzar. Amb aquest objectiu, s’ha decidit dividir el projecte 
en tres fases, tal i com es mostra a la Figura 38. Tant per la primera com per la tercera 
etapa s’utilitzarà una metodologia en cascada. Per tant, totes les fases i les seves 
respectives tasques es realitzaran de manera seqüencial. En canvi, pel que fa a la segona 
etapa, es durà a terme seguint una metodologia iterativa. D’aquesta manera, per cada 
funcionalitat del sistema que es dissenyi, aquesta s’implementarà i superarà un període 
de proves abans de dissenyar-ne qualsevol altra. 
 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 
 

 
Figura 38: Fases del projecte 

9.1.2 Eines de seguiment 
 Per tal de portar un seguiment exhaustiu de l’estat del projecte, s’ha construït un 
diagrama de Gantt amb l’eina Microsoft Project que ajudarà tant a la planificació del 
projecte com al seguiment del compliment de les tasques que el composen.  
 
Per tal de controlar les desviacions que es produeixen pel que a la planificació respecta, 
s’apuntarà en un full de Microsoft Excel les tasques diàries realitzades i les hores 
dedicades per tal de poder generar una planificació final on s’apreciïn les desviacions 
respecte de l’inicial. A la Taula 3 es mostra un esbós: 

GEP: Redacció 
de la memòria 

Anàlisi de 
requisits 

Especificació 
de requisits 

Implementació 

Testing 

Disseny 

Desplegament 

Testing 

Redacció de 
la memòria 

Preparació de 
la ponència 
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Data Tasca Dedicació 
dimarts, 19 de febrer de 14 GEP: Metodologia 4h 

Taula 3: Seguiment de tasques 

9.2 Metodologia i rigor final 

9.2.1 Mètode de treball 
Degut al funcionament satisfactori del mètode de treball establert a la fase inicial de 
projecte, aquest s’ha seguit durant la realització del mateix fins la fase final. 

9.2.2 Eines de seguiment 
Tot i haver establert una taula de Microsoft Excel a omplir diàriament i havent-la 
omplert diàriament, ha estat feixuc calcular les desviacions a partit d’aquesta taula degut 
a la seva extensió. Per tant, ha estat mitjançant la projecció d’aquesta informació en el 
diagrama de Gantt de la planificació final mitjançant el qual s’han calculat les 
desviacions pel que fa a la planificació temporal inicial. 

9.3 Planificació inicial 

9.3.1 Descripció de les tasques 
Per tal de definir la planificació temporal del projecte és necessari identificar les 
diferents fases i les tasques que composen cada fase, tal i com es mostra a la Taula 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nom de la tasca 

Fase de 
Front-End 

GEP 
Reunions amb el client 
Reunions de control 
Anàlisi de requisits 
Redacció de la memòria 
Especificació 

Definició d’actors i casos d’ús 
Model conceptual 
Model de comportament 

Disseny 
Disseny de l’arquitectura lògica 
Disseny de la base de dades 
Fases de disseny 
Disseny de l’arquitectura física 

Fase 
d’implementació 

Fases d’implementació 
Adaptació a mòbils 

Fase de proves i 
instal·lació 

Fases de proves 
Desplegament 

Taula 4: Descomposició en tasques 
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9.3.2 Diagrama de Gantt 
A les Figura 39, 40 i 41 es mostra un diagrama de Gantt que explicita les tasques a 
realitzar per tal de completar el projecte, la seva durada i la seva seqüència lògica. A 
més, s’ha definit una llegenda per tal de determinar el responsable de realitzar 
cadascuna de les tasques, tal i com es mostra a la Taula 5. És important destacar que a 
la fase de disseny, implementació i testing s’intercalen per tal de dur-les a terme 
mitjançant una metodologia iterativa. 
 
Per tal de dur un seguiment del projecte es fixaran reunions aproximadament cada 3 
setmanes tant amb el client com amb la tutora del projecte. Cal mencionar que a les 
reunions amb el client assistiran tots els membre de l’equip de projecte.  
 

Rol Color 
Cap de projecte  
Analista   
Dissenyador   
Programador  
Tester   
Cap de projecte i Analista  

Taula 5: Llegenda de rols 

 

 
Figura 39: Diagrama de Gantt I 
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Figura 40: Diagrama de Gantt II 

 

 
Figura 41: Diagrama de Gantt III 

Per tant, s’han assignat a cada fase del projecte els percentatges de temps que es 
mostren a la Taula 6: 

          
Fase Percentatge 
Front-End 63,58% 
Implementació 23,12% 
Proves i instal·lació 13,29% 

Taula 6: Percentatges per fase 
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9.4 Planificació final 
Degut als canvis que s’han donat durant el desenvolupament del projecte, s’han produït 
una sèrie de modificacions respecte la planificació temporal inicial del projecte.  
 
En primer lloc, cal destacar l’augment d’hores dedicades a la redacció de la memòria. 
Aquest fet ha estat provocat per una estimació inicial errònia ja que no es van assignar 
suficients hores a aquesta tasca i, per tant, n’han mancat degut a que un cop entregada la 
versió de la memòria a la tutora aquesta ha fet aportacions de millora i això ha requerit 
unes hores a invertir per tal de corregir aquells aspectes aconsellats per la mateixa.  
 
En segon lloc, s’ha produït una desviació notable en les hores estimades tant pel 
desenvolupament del model conceptual com pel model de comportament, ja que en 
aquests dos casos també s’han realitzat entregues periòdiques a la tutora que han 
requerit la correcció de cadascun dels models. Cal tenir en compte la repercussió en 
quant a canvis que té en el projecte qualsevol modificació tant del model conceptual 
com del model de comportament. 
 
En tercer lloc, degut a les modificacions que s’han dut a terme en el model de 
comportament i que s’han afegit casos d’ús que mancaven en el model de casos d’ús, ha 
estat necessària una reestructuració de l’ordre de disseny, implementació i testing dels 
casos d’ús. 
 
Finalment, en la fase d’adaptació de la capa de presentació a mòbils s’ha modificat 
l’ordre en el que es durà a terme el testing d’aquestes funcionalitats, de tal manera que 
tant el disseny de l’arquitectura física com el desplegament del sistema seran posteriors 
a la fase de testing mencionada anteriorment. 
 
Cal mencionar que la planificació que s’ha seguit finalment és la que es mostra a les 
Figures 42, 43, 44 i 45. 
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Figura 42: Diagrama de Gantt I 

 
 
 

 
Figura 43: Diagrama de Gantt II 
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Figura 44: Diagrama de Gantt III 

 

 

Figura 45: Diagrama de Gantt IV 
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9.4.1 Desviacions respecte la planificació inicial 
Cal analitzar numèricament les desviacions que s’han produït en el projecte i extrapolar 
aquestes dades per tal d’analitzar-les i estudiar la seva repercussió tant en recursos 
humans com en preu i consum. Amb aquest propòsit es mostra a la Taula 7 les 
desviacions descrites a l’apartat anterior. 
 

Tasca Hores estimades 
(HE) 

Cost estimat 
(CE) 

Hores reals 
(HR) 

Cost real 
(CR) 

Redacció de la 
memòria 

84h 1680€ 114h 2280€ 

Model del 
comportament 

12h 140€ 34h 680€ 

Taula 7: Desviacions respecte la planificació inicial 

Tenint en compte aquestes dades, el cost total estimat i real del projecte seran els 
següents:  

CE=9130€ 
CR= 9130-1680-240+2280+680=10170€ 

 
Amb aquestes dades, a la Taula 8 es mostra el càlcul de les desviacions que s’han donat 
en el projecte. 
 

 Recursos humans 
Cost estimat  9130 € 
Cost real  10170 € 
Hores estimades  499,5 h 
Hores reals 551,5 h 
Desviació en preu 573560 h*€ 
Desviació en consum 474760 h*€ 
Desviació total 1040 € 

Tabla 8: Càlcul de les desviacions en preu, consum i total 

Per tant, podem concloure que el projecte s’ha desviat en 1040€ respecte l’estimació 
inicial degut a un augment d’hores dedicades al mateix, i per tant, un augment de costos 
en recursos humans. 
 
Finalment, pel que fa al cost en recursos materials cal mencionar que aquesta desviació 
té una repercussió despreciable en l’amortització de l’equip personal i en el consum 
elèctric que aquest genera. A més, cal mencionar que la quota d’accés a Internet és 
mensual i, per tant, les desviacions produïdes en el projecte no tenen repercussió en el 
càlcul del cost en recursos materials. 
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9.5 Recursos 

9.5.1 Recursos humans 
En aquest projecte es poden diferenciar cinc rols diferents: cap de projecte, analista, 
dissenyador, desenvolupador i tester. Tot i així, en aquest cas l’autora del projecte serà 
l’encarregada d’assumir cadascun dels rols depenent de la fase en la qual es trobi el 
projecte i les tasques a desenvolupar. 
 
§ Cap de projecte 

Persona encarregada de planificar, organitzar, coordinar, controlar, liderar i motivar 
el projecte. A més, és l’encarregat de redactar gran part de la memòria del projecte i 
d'assistir a les reunions amb el client. 

 
§ Analista 

Persona encarregada de realitzar l’anàlisi dels requisits en base als objectius fixats 
pel client. Per tant, també haurà de concertar i assistir a les reunions amb el client 
per tal de poder garantir que el producte final és l’esperat pel client. A més, també 
és l’encarregar de desenvolupar el model de casos d’ús del projecte. 

 
§ Dissenyador 

Persona encarregada de realitzar la fase de disseny del projecte. Per tant, haurà de 
desenvolupar el model de disseny del projecte. 

 
§ Programador 

Persona encarregada d’implementar el sistema. 
 
§ Tester 

Persona encarregada de realitzar les diferents fases de proves del sistema. Per tant, 
haurà de dissenyar les proves, executar-les i realitzar un informe amb els resultats 
extrets. 

9.5.2 Recursos materials 
Per tal de dur a terme el projecte és indispensable disposar dels següents recursos 
materials. 
§ Equip personal amb connexió a Internet 

Eina essencial tant pel desenvolupament i desplegament del sistema com per la 
redacció de la pròpia memòria, cerca de informació i seguiment del curs GEP. 
 

§ Eines de desenvolupament 
És imprescindible disposar d’un entorn de desenvolupament software on 
implementar el sistema. 
 

§ Eines de desplegament 
Eina de software que permet realitzar el desplegament del sistema. 
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9.6 Valoració d’alternatives i pla d’acció 
Tenint en compte que les tasques del projecte són prou concretes i específiques, i que la 
durada assignada a les tasques és realista, no s’espera una desviació temporal per tasca 
superior al 200%. Per tant, en el cas que una tasca necessités més temps de l’assignat, 
aquesta desviació es recuperaria en les quatre següents jornades, dedicant a cadascuna el 
50% de la tasca endarrerida. 
 
Només en el cas que una quantitat considerable de tasques es demoressin, el projecte no 
podria ser acabat a temps. Però tal i com s’ha mencionat anteriorment, ja que la partició 
del projecte en tasques es considera prou específica i la duració de les tasques es 
considera suficientment realista, no es considera probable que es doni una situació on 
diverses tasques consecutives es demorin. Per tant, es pot garantir la finalització del 
projecte en el període establert. 

9.6.1 Impacte en els recursos humans i materials 
La repercussió d’aquesta situació al consum de recursos humans es tradueix en una 
dedicació al projecte superior a la inicial, i pel que fa als recursos material, suposa un 
increment de l’ús de l’equip personal i, en conseqüència, un increment de despesa 
energètica. 

9.6.2 Impacte en la planificació temporal 
La repercussió d’aquesta situació a la durada total del projecte seria nul·la en el cas que 
la desviació es donés durant el període inicial o intermedi del projecte. Tot i així, en el 
cas que es donés aquesta desviació durant els últims dies de projecte, aquesta situació sí 
tindria repercussió en la durada total del projecte. 
9.7 Estimació de costos 
A l’hora d’elaborar el pressupost d’un projecte és essencial un procés d'identificació i 
descripció previ dels elements que s’han de considerar en l’estimació del pressupost en  
qüestió com el que s’ha realitzat al capítol anterior. Un cop identificats aquests 
elements, cal associar un cost a cadascun d’ells. En primer lloc s’avalua el costs dels 
elements referents a recursos humans, i seguidament dels referents a recursos materials. 

9.7.1 Costos en recursos humans 
A la Taula 9 es mostren els salaris pertinents a cada rol. Aquests salaris es basen en una 
aproximació de l'estudi de remuneració de Michael Page de l'any 2012 [15]. 
 

Rol Salari 
Cap de projecte (C) 20€/h 
Analista (A) i Dissenyador (D) 20€/h 
Programador (P) i Tester (T) 10€/h 

Taula 9: Assignació de salaris 
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A partir d’aquestes dades i de la planificació temporal es calcula, tal i com es mostra a 
la Taula 10 el cost total estimat pel projecte en recursos humans. 

Taula 10: Càlcul del cost en recursos humans 

9.7.2 Costos en recursos materials  

9.7.2.1  Costos directes 

§ Equip personal 
 Un dels elements a tenir en compte pel que fa als recursos materials és 
l’amortització de l’equip personal. Amb aquest propòsit es considerarà el coeficient 
lineal màxim d’amortització publicat al BOE-A-2004-14600 pel Govern d’España 
[16]. Aquest correspon a un 25% durant un període màxim de 8 anys, considerant 
una jornada de 8h diàries. Per tant, tenint en compte que la despesa en l’equip va 
ascendir a 1007.72€, i que la nostra jornada és de 4h el càlcul de l’amortització és el 
següent: (1007.72 * 0.25 *140*3.5)/(8*365) = 42.28€ 
 

§ Eines de desenvolupament i de desplegament 
Per tal de dur a terme el projecte és indispensable utilitzar eines de desenvolupament 
i de desplegament, tals que, degut a l’absència de pressupost real en el projecte, 
seran lliures. 

	    

Nom de la tasca Dies Hores diàries Recurs Cost 
Front-End         
GEP 33 2 C 1.320 € 
Reunions inicials amb el client 4 2 C, A 320 € 
Reunions de control 12 2 C, A 960 € 
Anàlisi de requisits 5 3 A 300 € 
Redacció de la memòria 28 3 C 1.680 € 
Especificació       

 
Definició d’actors i casos d’ús 12 2 A 480 € 
Model conceptual 8 2 A 320 € 
Model de comportament 6 2 A 240 € 

Disseny       
 

Disseny de l’arquitectura lògica 1 3 D 60 € 
Disseny de la base de dades 1 3 D 60 € 
Fases de disseny 36 2 D 1.440 € 
Disseny de l’arquitectura física 1 3 D 60 € 

Implementació       
 

Fases d’implementació 32 3 P 960 € 
Adaptació a mòbils 8 3 P 240 € 

Proves i instal·lació       
 

Fases de proves 22 3 T 660 € 
Desplegament 1 3 P 30 € 
TOTAL:  9.130 € 
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9.7.2.2 Costos indirectes 

§ Consum elèctric de l’equip personal 
Pel que fa al consum energètic cal especificar que un equip que consumeix 286W 
produeix una despesa anual aproximada, considerant una jornada de 8h diàries, de 
112,97€. Per tant, això equival en aquest projecte al cost següent:  
 (112.97*140*3.5)/(8*365) = 18.96€ 
 

§ Accés a Internet 
La quota d’accés a Internet és de 45 €/mes, i tenint en compte que la jornada 
correspon a 3.5 hores diàries i que el projecte té una durada estimada de 140 dies, 
això correspon al cost següent: (45*12*140*3.5)/(8*365) = 90.62€ 

9.7.3 Cost total 
A la Taula 11 es mostra el cost en recursos humans, els cost en recursos materials i el 
cost que resulta de la suma dels dos anteriors. 
 

Recurs Cost 
Recursos humans 9130€ 
Recursos material 109.58€ 

Cost total 9239.58€ 
Taula 11: Càlcul del cost total del projecte 

9.8  Viabilitat econòmica 

Un cop establerts els costos del projecte, és necessari fer un estudi de la seva viabilitat 
per tal de garantir-la. 

9.8.1 Discussió de la viabilitat econòmica 

Per tal de garantir la viabilitat econòmica del projecte es procedeix a calcular el VAN 
(Valor Actual Net) tal i com es mostra a la Taula 13. Amb el propòsit d'estimar els 
fluxos de caixa futurs s’ha fet una enquesta als pares dels alumnes del centre i el 12%, 
aproximadament 4 alumnes, han contractat les classes al centre gràcies a que al cercar 
per Internet han trobat informació sobre aquest. Amb aquestes dades i considerant un 
IPC (Índex de Preus al Consum) del 2% i l’impost de societats del 35% es calcula, tal i 
com es mostra a la Taula 12, el flux de caixa net durant els 4 anys següents a la 
inversió. 
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Taula 12: Càlcul del Flux de Caixa Net 

També cal destacar que s'ha triat una tassa d'interès del 8% degut a que els tipus 
d'interès que apliquen les entitats de crèdit a España per operacions de 1 a 5 anys de 
termini es troba entre el 7% i el 10% [17]. Per tant, el càlcul del VAN és el següent: 

Taula 13: Càlcul del VAN 

Finalment, i degut a que el VAN > 0 amb un període de 4 anys es conclou que el 
projecte és viable. 

9.9 Lleis i regulacions 
Degut a que el sistema emmagatzemarà dades personals dels alumnes del centre, dels 
seus responsables i dels treballadors, el projecte ha de complir la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal [18]. 
 
En primer lloc, cal tenir en compte que la creació d'un fitxer que conté dades de caràcter 
personal haurà de ser notificada per la direcció del centre d’estudis a l'organització 
corresponent. Cal mencionar la informació que la notificació ha d'incloure: 

   Any 1   Any 2   Any 3   Any 4  
 Vendes  4608 4700,16 4794,16 4890,05 
 Despeses variables  120 122,4 124,85 127,35 
 Marge Brut  4488 4577,76 4669,31 4762,70 
 Costos indirectes  109,58 111,77 114,01 116,29 
 EBITDA  4378,42 4465,99 4555,31 4646,41 
 Amortitzacions  42,28 42,28 42,28 42,28 
 BAIT = EBIT  4336,14 4423,71 4513,03 4604,13 
 Impostos  1612,8 1645,06 1677,96 1711,52 
 EBIAT  2723,34 2778,65 2835,07 2892,62 
 Amortitzacions  42,28 42,28 42,28 42,28 
 Flux de Caixa Operatiu  2765,62 2820,93 2877,35 2934,90 
 Inversions en actiu fixe  0 0 0 0 
 Inversions en capital de treball  0 0 0 0 
 Flux de Caixa Net   2.765,62 €   2.820,93 €   2.877,35 €   2.934,90 €  

i Inversió CFF t CFF/(1+i)^t Valor Actual Acumulat 
8% 9239,58 

 
0 9239,58 

 
 

2765,62 1 2560,76 2560,76 

 
2820,93 2 2418,49 4979,25 

 
2877,35 3 2284,13 7263,39 

 
2934,90 4 2157,24 9420,63 

VAN: 181,05 
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§ La identificació del fitxer i la seva finalitat. 
§ La font de les dades. 
§ L'estructura de l'arxiu. 
§ El beneficiari de les dades recollides. 
§ El mode de modificar o eliminar les dades recollides. 
§ El nivell de seguretat mínim requerit. 
 
En segon lloc, tal i com menciona l’article 6 sobre el consentiment de l’afectat, el 
tractament de les dades de caràcter personal requereix el consentiment inequívoc de 
l'afectat, llevat que la llei disposi una altra cosa. En el cas que els usuaris siguin menors 
de 14 anys, la llei estableix que l'aprovació per a la recollida de dades personals ha de 
ser donada pels pares dels usuaris. En el cas del centre d’estudis en qüestió, els 
responsables dels alumnes seran els qui signin l’aprovació citada. 
 
En tercer lloc, la llei especifica que l'usuari ha de poder modificar i eliminar les dades 
personals que es registren als arxius. En el cas del centre d’estudis en qüestió, els 
responsables dels alumnes podran dur a terme aquest procediment personant-se al propi 
centre d’estudis. 
 
Finalment, la direcció del centre té la obligació de registrar els fitxers que continguin 
dades de caràcter personal abans de començar a recollir les dades dels alumnes del 
centre, dels seus responsables i dels propis treballadors. 

9.10 Sostenibilitat i compromís social 

9.10.1 Impacte social, ambiental i econòmic 

A més de l’impacte econòmic del projecte, cal estudiar l’impacte social i ambiental 
associat a aquest. 
 
Impacte social 
El desenvolupament del projecte provocarà una repercussió tant en els alumnes com en 
els treballadors del centre (professors, direcció i administració) degut a que es 
modificaran diversos processos del centre. Pel que fa als alumnes i professors del centre 
s’optimitzarà el procés de comunicació entre professors i alumnes, tant pel que fa a la 
compartició de material didàctic com a les dades de les tasques d’avaluació escolar dels 
alumnes. Respecte a l’administració i direcció del centre, s’optimitzarà el procés de 
gestió administrativa. Per tant, es preveu un impacte positiu tant en la gestió 
administrativa com docent del centre. 
 
Impacte ambiental 
S’han identificat dos aspectes principals a considerar pel que fa a l’impacte ambiental 
del projecte. Per una banda, cal mencionar que al tractar-se d'una web, aquesta es 
trobarà allotjada en un servidor i per tant provocarà una despesa energètica i, en 
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conseqüència, una emissió de residus. Tot i així, es considera una despesa inevitable i 
irreductible. 
 
D’alta banda, al informatitzar una sèrie de processos del centre, el desenvolupament del 
sistema conduirà a una disminució del consum de paper del centre d’estudis, ja que tant 
el seguiment acadèmic dels alumnes, com la planificació de les classes, com  el material 
didàctic deixarà de gestionar-se amb paper per tal de fer-se mitjançant el sistema. Tot i 
així, aquest impacte no s’ha pogut quantificar amb exactitud degut a que es poden 
comptabilitzar els folis que es fan servir actualment, però encara no els que es faran 
servir quan el sistema estigui en marxa. De totes maneres, a la Taula 14 es mostra una 
estimació realitzada per la direcció del propi centre. 
 

Àmbit Fulls estalviats anualment 
Seguiment acadèmic del alumnes 200 

Planificació de les classes 45 
Material didàctic 500 
Fulls estalviats 745 

Taula 14: Càlcul de la reducció de paper 

Impacte econòmic 
Per tal d’analitzar l’impacte econòmic del projecte cal tenir en compte les despeses i 
l’estalvi que aquest generarà. Per una banda, cal tenir en compte que el sistema serà 
mantingut per la pròpia autora del projecte i serà sostingut econòmicament pel centre 
d’estudis en qüestió. Per tant, cal mencionar que un cop finalitzat el projecte, el centre 
d'estudis haurà d'assumir la despesa del domini de la web i el servidor on s'allotgi. Això 
suposarà una despesa aproximada de 20€ mensuals. És important destacar que aquest 
cost s'ha considerat a l'hora de calcular el CFF. 
 
D’altra banda, tal i com s’ha reflexionat anteriorment, el desenvolupament del sistema 
conduirà a una reducció del consum de paper al centre, de tal manera que s’estalviaran 
al voltant de 745 folis anualment. Per tant, com que cada paquet de 500 folis té un preu 
aproximat de 3.6€, això es tradueix en un estalvi de (745*3,6)/500 = 5,36€ anuals. 
 
Tot i no ser un estalvi econòmic significatiu pel centre val a dir que és important 
reflexionar sobre l’impacte ambiental que aquest estalvi de paper suposa, tot i que sigui 
a petita escala, amb el propòsit de conscienciar-nos del grau de repercussió que tenen 
les accions dels éssers humans sobre el medi ambient i la societat en la que vivim. 
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9.10.2 Pla de control 

Els costos d'aquest projecte estan directament relacionats amb el nombre d'hores 
dedicades a l'elaboració de projectes. Per tant, cal controlar la durada del projecte a fi de 
controlar el pressupost. Tal i com s’ha explicat al capítol anterior, es realitzarà un 
control diari de les tasques realitzades i de la seva durada amb el propòsit de controlar 
les desviacions que es puguin donar durant el desenvolupament del projecte. De la 
mateixa manera, aprofitant les dades proporcionades pel control de desviació de la 
planificació temporal també es mesuraran les desviacions del pressupost per tal de dur 
un control exhaustiu de les desviacions del mateix, tal i com es mostra a la Taula 15. 
 

Tasca Hores estimades 
(HE) 

Cost estimat 
(CE) 

Hores reals 
(HR) 

Cost real 
(CR) 

GEP:Llirament3 6h 120€ 7h 140€ 
Taula 15: Pla de seguiment 

A més, per tal d’avaluar en quin concepte s’ha produït la desviació i l’import d’aquesta, 
s’utilitzarà la Taula 16 per tal de controlar les desviacions tant en recursos humans, com 
en recursos materials, com en costos fixos. 
 

 Recursos humans Recursos materials 
Cost estimat  CE CE 
Cost real  CR CR 
Hores estimades  HE HE 
Hores reals HR HR 
Desviació en preu (CE-CR)*HR (CE-CR)*HR 
Desviació en consum (HE-HR)*CE (HE-HR)*CR 
Desviació total CE-CR CE-CR 

Taula 16: Pla de control de recursos humans i materials 
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10 Manual d’usuari 
En aquest capítol es mostra, per cada rol d’usuari (administrativa, alumne, director, 
professor), les diferents funcionalitats que aquests poden desenvolupar i quins passos 
han de seguir per tal de fer-ho satisfactòriament. A més, per tal de dur un ordre a l’hora 
de detallar els passos a seguir, s’ha triat l’ordre en el qual es mostren les diferents 
opcions al menú superior. 

10.1 Administrativa 
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10.2 Alumne 
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10.3 Director 
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10.4 Professor 
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11 Resultats 
En aquest capítol es reflexiona sobre les conclusions extretes del projecte i el possible 
treball futur a realitzar.	  

11.1 Conclusions 
Aquest projecte mostra l’elaboració d’una intranet i d’una extranet per a un centre 
d’estudis amb l’adaptació d’algunes de les funcionalitats a dispositius mòbil per tal 
d’agilitzar determinats processos del centre d’estudis en qüestió. 
 
En el capítol 1 s’ha introduït el projecte afegint una mica d’informació de context per tal 
de facilitar la comprensió del sistema a desenvolupar i del document. Seguidament, en 
el capítol 2 s’ha analitzat tot allò que influeix en el projecte incloent la descripció de la 
situació actual del centre, els objectius del projecte fixats per les parts interessades, 
l’estat de l’art, la tria de la solució i la gestió de riscos. Posteriorment, en el capítol 3 
s’ha establert la definició dels requisits. Un cop establerts els requisits s’ha procedit, en 
el capítol 4, a l’especificació de les funcionalitats del sistema a desenvolupar. A 
continuació, en el capítol 5, s’ha introduït tant la definició de l’arquitectura lògica com 
física de la plana web seguit del capítol 6 en el qual s’ha descrit el disseny de 
l’adaptació de la capa de presentació de l’aplicació per a dispositius mòbil Android. Per 
finalitzar la part tècnica del document, s’han inclòs els capítols 7 i 8 que corresponen a 
les fases de implementació i testing. 
 
Durant l’elaboració del projecte també s’han treballat el aspectes de gestió del projecte, 
recollits en el capítol 9. És en aquest capítol on s’han definit la planificació temporal i 
l’estimació de costos del projecte, entre altres aspectes com ara lleis i regulacions que 
afecten al projecte en qüestió. Seguidament, en el capítol 10 es mostra el manual 
d’usuari pertanyent a la intranet. En el següent capítol, s’ha reflexiona sobre els resultats 
del projecte, és a dir, sobre les conclusions extretes i possible treball futur. El llistat de 
les referències es pot trobar al capítol 12. 
 
És important mencionar els principals coneixements adquirits gràcies al 
desenvolupament del projecte. 
 
En primer lloc, a nivell de gestió he après a elaborar plans d’accions per tal d’intentar 
evitar problemes abans de que passin tant com procurar seguir al màxim una 
planificació establerta i gestionar els canvis en la planificació de tal manera que afectin 
el mínim possible al projecte en conjunt. 
 
En segon lloc, a nivell de software he pogut experimentar tot el procés d’elaboració de 
software des de la fase d’anàlisi fins la fase de testing, experiència que no he pogut tenir 
a aquesta magnitud amb anterioritat. 
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Finalment, a nivell tècnic he adquirit experiència amb els framework Spring i Eclipse, 
he ampliat significativament els meus coneixements sobre implementació d’aplicacions 
web, al mateix temps que sobre aplicacions Android i sobre el funcionament de MySQL 
Workbench. A més, el desenvolupament del projecte m’ha permès experimentar amb 
APIs com la de Google Maps i Google Charts. 
 
Cal destacar que el client s’ha mostrat implicat i entusiasmat amb els prototips mostrats 
durant les reunions de control i s’ha mostrat satisfet amb el producte final, de tal manera 
que es pot concloure que s’ha complert amb les expectatives.  
 
En definitiva, s’ha desenvolupat un sistema que ha facilitat i agilitzat una sèrie de 
processos de gestió administrativa i acadèmica del Centre d’Estudis Les Motxilles 
centralitzant i homogeneïtzant gran part de la informació relativa al centre d’estudis en 
qüestió. 
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11.2 Treball futur 
El projecte a desenvolupar ha assolit els objectius plantejats inicialment. Tot i així, hi ha 
funcionalitats que tot i no haver sigut requerides pel client, l’autora planteja com a 
aportació de millora al sistema. 
 
Pel que fa a la interfície del sistema, caldria la col·laboració d’un dissenyador web per 
tal que millorés l’estètica del sistema amb l’objectiu de fer-lo més intuïtiu, amigable i 
atractiu.  
 
A més, cal tenir en compte una sèrie de funcionalitats que l’autora ha recol·lectat durant 
l’elaboració del projecte per tal de proposar-les al client i que aquest les pugui tenir en 
compte en el cas que es fes un procés d’ampliació o millora del sistema web. 
 
En primer lloc, es podria afegir un servei de missatgeria per tal de facilitar el contacte 
amb el centre d’estudis. 
 
En segon lloc, es considera adequat crear una plantilla mitjançant la qual es generi un 
document de matrícula imprimible que inclogui les condicions de matrícula del centre 
per tal que el sistema no només serveixi per centralitzar les dades del alumnes, sinó que 
també serveixi per agilitzar el tràmit de la matrícula.  
 
En tercer lloc, es proposa la generació d’alertes segons la situació acadèmica dels 
alumnes per tal que els pares i els propis alumnes siguin conscient de la situació 
acadèmica actual de l’alumne i de quins són els possibles riscos. A més, també es 
podrien generar notificacions als alumnes si al cap d’un període determinat de temps 
d’haver realitzat una tasca no ha introduït la seva qualificació al sistema. 
 
A més, es considera convenient afegir indicadors estadístics a les dades agregades per 
tal que aquestes puguin proporcionar més informació i sobretot més coneixement. 
 
Finalment, s’ha considerat l’opció que el director pugui decidir el període de temps del 
qual vol mostrar les dades agregades a la part pública del sistema, enlloc de poder 
mostrar les imatges que genera el sistema sobre el progrés acadèmic dels alumnes del 
centre en les matèries que reforcen en el propi centre.  



	   186	  

Referències 
[1] Martínez, J. M. (2009). Internet nació de un proyecto militar de Estados Unidos en 

la Guerra Fría. Últim accés 06/03/2014, URL 
http://www.rtve.es/noticias/20090517/internet-nacio-proyecto-militar-estados-
unidos-guerra-fria/276608.shtml 
 

[2]  Baltasar Fernández Manjón, Pablo Moreno Ger, José Luis Sierra Rodríguez, Iván 
Martínez Ortíz. (2006). Uso de estándares aplicados a TIC en educación. Últim 
accés 05/03/2014, URL http://ares.cnice.mec.es/informes/16/contenido/47.htm 

[3] Diego Macías Álvarez (2010). Plataformas de enseñanza virtual libres y sus 
características de extensión: Desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en 
Moodle. Últim accés 07/03/2014, URL 
http://www2.uah.es/libretics/files/Tutorias.pdf 

 
[4]  Mercè Molist. (2008). Dougiamas, creador de Moodle:"Internet cambia cómo se 

educa"  . Últim accés 07/03/2014,  
URL http://elpais.com/diario/2008/12/04/ciberpais/1228361067_850215.html 

 
[5] Moodle. (2014). Mount orange school. Últim accés 07/03/2014, URL 

http://school.demo.moodle.net/ 
 
[6] James i Suzanne Robertson (2012). Volere Requirements Specification Template, 

Edition 16. Últim accés 03/02/2014, URL http://www.volere.co.uk/template.htm 
 
[7] IEEE (2002). IEEE Std 610.12-1990, IEEE Standard Glossary of Software 

Engineering Terminology. Últim accés 25/05/2014, URL 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=2238 

 
[8] J.	   D.	   Meier	   (2008).	  Application	  Architecture	   Visios	  Now	  Available.	  Últim	   accés	  

06/06/2014,URLhttp://blogs.msdn.com/b/jmeier/archive/2008/11/24/appl
ication-‐architecture-‐diagrams-‐added-‐to-‐codeplex.aspx	  

  
[9] Marty Hall; Larry Brown (2003). Core Servlets and JavaServer Pages™: Volume 1: 

Core Technologies, 2nd Edition. 15.2. Implementing MVC with RequestDispatcher. 
 
[10] NetBeans (2013). Designing the Application. Últim accés 07/06/2014, URL 

https://netbeans.org/kb/docs/javaee/ecommerce/design.html 
 
[11] J.D. Meier , Alex Homer, David Hill, Jason Taylor , Prashant Bansode , Lonnie 

Wall, Rob Boucher Jr, Akshay Bogawat (2010). Application Architecture Guide – 
Chapter 9 – Layers and Tiers. Últim accés 06/06/2014, URL 



	   187	  

http://www.guidanceshare.com/wiki/Application_Architecture_Guide_-‐
_Chapter_9_-‐_Layers_and_Tiers 

 
[12]Rod Johnson , Juergen Hoeller , Keith Donald , Colin Sampaleanu , Rob Harrop , T

homas Risberg , Alef Arendsen , Darren Davison , Dmitriy Kopylenko , MarkPolla
ck , Thierry Templier , Erwin Vervaet , Portia Tung , Ben Hale , Adrian Colyer , Jo
hn Lewis , Costin Leau , Mark Fisher , Sam Brannen , Ramnivas Laddad ,Arjen Po
utsma , Chris Beams , Tareq Abedrabbo , Andy Clement , Dave Syer , Oliver Gierk
e , Rossen Stoyanchev , Phillip Webb , Rob Winch , Brian Clozel ,Stephane Nicoll ,
 Sebastien Deleuze (2004). Spring Framework Reference Documentation. Últim 
accés 25/05/2014 ,URL http://docs.spring.io/spring/docs/current/spring-framework-
reference/html/overview.html 

 
[13] Google Developers (2013). Versión 3 del API de JavaScript de Google Maps. 

Últim accés  26/03/2014, URL 
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial?hl=es 

 
[14] Google Developers (2012). Chart Drawing Techniques. Últim accés 26/03/2104, 

URL https://google-developers.appspot.com/chart/interactive/docs/drawing_charts 
 
[15] MichaelPage (2012). Estudio Remuneración 2012. Últim accés 01/03/2014, URL 

http://www.michaelpage.es/productsApp_es/comunicacion/estudios/estudioremune
raciontecnologia.pdf 

 
[16] Ministerio de Economía y Hacienda (2004). «BOE» núm. 189. Últim accés 

24/02/2014, URL http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-14600  
 
[17] Banco de España (2013). Tipos de interés. Últim accés 24/02/2014, URL 

http://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/bolest19.html 
 
 [18] Jefatura del Estado (1999). «BOE» núm. 298. Últim accés  18/04/2014, URL 

http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 
 
 
 


