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PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 

RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 

 

El present projecte desenvolupa un creador, publicador i gestor de formularis web tot aprofitant 

les novetats aportades per la nova definició d’estàndard de HTML5. 

 

L’entorn permetrà que qualsevol persona, sense cap coneixement tècnic necessari, pugui 

construir un formulari web i publicar-lo a Internet, mitjançant un sistema d’arrossegar elements 

per la pantalla per ubicar-los al lloc desitjat. 

 

Un cop publicat, qualsevol usuari que disposi de la corresponent URL d’accés podrà 

complimentar el formulari que se li mostrarà segons la definició inicial. Aquest formulari serà 

accessible i es podrà complimentar i enviar sense cap limitació tècnica, o sigui, sense requerir 

lògiques de javascript o estar depenent del full d’estils. 

 

Quan un usuari hagi complimentat el formulari, s’enviarà un correu al responsable d’atendre 

aquest sol· licitud tot informant-ne de la nova petició. A més, aquesta sol· licitud apareixerà en 

un petit gestor que permetrà recuperar-la i canviar-ne l’estat per poder despatxar-la i fer-ne un 

seguiment posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Paraules clau (màxim 10):
 

Web Formulari HTML5 PHP 

Javascript    

    

 

 



 

INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................................................. 7 

MOTIVACIONS .................................................................................................................................................................... 7 

L’experiència crea necessitat ...................................................................................................................................... 7 

El repte ........................................................................................................................................................................ 7 

La justificació .............................................................................................................................................................. 7 

OBJECTIU DEL PROJECTE ............................................................................................................................................. 8 

ABAST ............................................................................................................................................................................... 8 

En què consisteix el projecte? ..................................................................................................................................... 8 

En què NO consisteix el projecte? ............................................................................................................................... 8 

TECNOLOGIA UTILITZADA ........................................................................................................................................... 9 

HTML5 ............................................................................................................................................................................. 9 

PHP ............................................................................................................................................................................... 10 

MYSQL ........................................................................................................................................................................... 10 

APACHE ........................................................................................................................................................................... 10 

LAMPP ............................................................................................................................................................................ 10 

ALTRE SOFTWARE EMPRAT .................................................................................................................................................. 11 

PREMISSES DE DESENVOLUPAMENT .......................................................................................................................... 12 

CONVENCIONS A SEGUIR ........................................................................................................................................... 13 

PERFILS D’USUARI ...................................................................................................................................................... 14 

DEFINICIÓ DETALLADA DE FUNCIONALITATS.............................................................................................................. 15 

ACCÉS ............................................................................................................................................................................. 15 

SELECCIÓ DE FORMULARI ..................................................................................................................................................... 15 

CREACIÓ DE FORMULARIS .................................................................................................................................................... 15 

Estructura de la pàgina de formulari ........................................................................................................................ 15 

CREACIÓ DE LLISTES ............................................................................................................................................................ 16 

GESTOR DE SOL·LICITUDS ..................................................................................................................................................... 16 

EXPLOTACIÓ DEL FORMULARI ............................................................................................................................................... 16 

TIPUS DE CONTROLS SUPORTATS ........................................................................................................................................... 17 

DISSENY ..................................................................................................................................................................... 19 

WIREFRAMES ............................................................................................................................................................. 21 

INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................................................... 21 

PANTALLA INICI ................................................................................................................................................................. 21 

GESTOR DE SOL·LICITUDS ..................................................................................................................................................... 22 

SELECCIÓ DE FORMULARIS ................................................................................................................................................... 23 

EDITOR DE FORMULARIS ...................................................................................................................................................... 24 

EDITOR DE LLISTES ............................................................................................................................................................. 25 

NAVEGACIÓ ENTRE PANTALLES ............................................................................................................................................. 26 

PLANTEJAMENT DE LA PROGRAMACIÓ ...................................................................................................................... 27 

METODOLOGIA PER AL DESENVOLUPAMENT ............................................................................................................ 28 

DEFINICIÓ DEL MODEL DE DADES .............................................................................................................................. 29 



 

TAULES QUE REPRESENTEN ELS ELEMENTS DE PÀGINA ............................................................................................................... 29 

TAULES PER EMMAGATZEMAR LA INFORMACIÓ LES LLISTES......................................................................................................... 31 

TAULES DE MAGATZEM DE SOL·LICITUDS ................................................................................................................................. 32 

TAULES CREADES PER L’EXPLOTACIÓ DE L’EINA ......................................................................................................................... 32 

DIAGRAMA ENTITAT - RELACIÓ ............................................................................................................................................. 33 

OBJECTES EN LA PANTALLA D’EDICIÓ DE FORMULARIS .............................................................................................. 34 

DEFINICIÓ GENERAL ........................................................................................................................................................... 34 

Objecte Pagina .......................................................................................................................................................... 34 

Objecte Linea ............................................................................................................................................................ 35 

Objectes relatius als camps....................................................................................................................................... 36 

MÒDULS DE SERVIDOR .............................................................................................................................................. 41 

LA INTERACCIÓ AMB LA BASE DE DADES DB.PHP ....................................................................................................................... 41 

Objecte dbInterface: El pont a la base de dades ...................................................................................................... 41 

La funció guarda(): una funció prou intel·ligent ....................................................................................................... 41 

Les funcions existeTabla() i creaTabla() .................................................................................................................... 42 

La funció creaID() ...................................................................................................................................................... 42 

Consideracions .......................................................................................................................................................... 42 

SERVEIS WEB .................................................................................................................................................................... 43 

guarda.php ............................................................................................................................................................... 43 

guardaEstado.php .................................................................................................................................................... 43 

guardaLista.php ........................................................................................................................................................ 43 

DISSENY GRÀFIC ........................................................................................................................................................ 44 

RELACIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS AMB LES CLASSES CSS ...................................................................................... 45 

ACCESSIBILITAT .......................................................................................................................................................... 46 

IMPLANTACIÓ ............................................................................................................................................................ 47 

CONCLUSIONS I PERSPECTIVES .................................................................................................................................. 48 

APÈNDIX I: BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................................................... 49 

APÈNDIX II: GLOSSARI ................................................................................................................................................ 50 

Javascript .................................................................................................................................................................. 50 

CSS ............................................................................................................................................................................ 50 

w3c ............................................................................................................................................................................ 50 

Xss ............................................................................................................................................................................. 50 

sql injection ............................................................................................................................................................... 50 

Drag and drop ........................................................................................................................................................... 50 

Usabilitat .................................................................................................................................................................. 51 

Wireframe ................................................................................................................................................................. 51 

Paràmetre POST ........................................................................................................................................................ 51 

Rollback .................................................................................................................................................................... 51 

Getters i setters ......................................................................................................................................................... 51 

 



 

 



 

Introducció 

Motivacions 

 

La idea que origina aquest projecte va aparèixer arrel de dues inquietuds que varen anar creixent de manera 

simultània. 

 

L’experiència crea necessitat 

La primera d’elles és que durant els darrers anys he estat treballant amb un gestor de continguts orientat a 

l’Administració Pública, en la qual és obligatori (arrel de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 

dels ciutadans als Serveis Públics) donar servei al ciutadà de manera multicanal, sigui presencial o telemàtic. 

Per tant els diferents ens públics han de generar una gran quantitat de formularis, segons els diferents 

models de sol· licitud i serveis que ofereixin. 

Per tant la construcció de molts formularis de sol· licitud d’una manera àgil és un requeriment molt 

important en aquest sector. 

 

El repte 

D’altra banda la definició de HTML5 obre moltes portes per a poder millorar l’experiència d’usuari en 

gairebé tots els àmbits del web, i aquesta millora és una necessitat cada vegada més patent donades les 

tecnologies actuals i els múltiples perfils d’usuari que accedeixen a aquestes.  Tot i que tinc coneixements 

d’aquesta especificació, per diversos motius no he pogut treballar amb les seves  propietats, el principal dels 

quals és l’ús habitual de navegadors amb grans incompatibilitats, que han fet impossible fins fa realment poc 

poder-los deixar de contemplar en el desenvolupament de nous entorns. 

 

A més, tot i que fa temps que m’hi dedico indirectament al món del desenvolupament web, no he tingut la 

oportunitat de poder treballar directament amb PHP malgrat ser un dels llenguatges més estesos en aquest 

àmbit. 

 

La justificació 

Arrel de les meves sol· licituds d’evolutius en el software, des de l’empresa on treballo des de 2005, m’han 

sol·licitat una proposta de com hauria de funcionar un entorn visual que realitzés les tasques de 

desenvolupament de formularis per a una administració pública.  

 

Aquest projecte és la realització d’aquesta proposta, molt més evolucionada de la petició inicial, ja que va 

més enllà de la interfície de disseny de formularis, permetent-ne l’emmagatzemament de la informació en 

base de dades, gestió de llistats, presentació de formularis a l’usuari final i un petit gestor de sol· licituds. 

 

 



 

Objectiu del projecte 

 

 

 

L’objectiu per al que es desenvolupa aquesta implementació és la creació d’un 

entorn on qualsevol persona, independentment del coneixement tècnic del que 

disposi, pugui construir un formulari web i gestionar sol· licituds que arribin per 

la complimentació d’aquest. 

 

Es crearà un entorn base que compleixi aquestes premisses i a partir del qual es podrà desenvolupar, en un 

futur i sense gaire esforç, noves funcionalitats que n’ampliïn les possibilitats i la versatilitat de l’eina. 

 

Abast 

Per aconseguir-ho es desenvoluparan diverses interfícies a través de les quals l’usuari administrador podrà 

realitzar les accions de construcció i gestió de formularis, a més de proporcionar els formularis que l’usuari 

d’Internet podrà omplir. 

En què consisteix el projecte? 

La primera interfície a desenvolupar serà un constructor de formularis web, on es pugui triar diferents tipus 

de control (camp, línia o text) i posicionar-los a la pàgina mitjançant drag and drop. Un cop muntat el 

formulari, ha de permetre la publicació d’aquest formulari i que sigui accessible des de Internet. 

Es desenvoluparà el codi per tal de que l’usuari des d’Internet pugui accedir al formulari i complimentar-lo, 

obtenint un document justificant un cop realitzada la sol· licitud. 

Un altre entorn d’administració consultarà i gestionarà les sol· licituds rebudes des dels formularis. 

 

En què NO consisteix el projecte? 

El present projecte no inclou el desenvolupament de portals web. 

El present projecte no inclou crear un gestor complert de sol· licituds. 

 



 

Tecnologia utilitzada 

 

HTML5  

 

 

El llenguatge bàsic pel web en les especificacions de la seva darrera 

versió incorpora millores molt substancials respecte les anteriors, tant 

a nivell d’etiquetes i com els navegadors han d’interpretar-les, com a 

nivell de definició d’estils i les capacitats de javascript. 

 

Les especificacions en aquesta nova versió intenten donar molta més 

funcionalitat a les etiquetes web, delegant més feina als navegadors, 

però alhora donant resposta a les exigències del mercat i els usuaris.   

 

Al definir uns estàndards per donar resposta a funcionalitats que fins al moment s’implementaven de 

diferents maneres i emprant diferents tecnologies (Flash, activeX, applets..) s’ha incrementat l’accessibilitat 

a la informació des de diferents fronts. 

El primer d’ells i que més d’actualitat podria estar en aquests moments és l’accés des de múltiples 

dispositius, ja que s’ha dotat de mecanismes per a poder definir diferents estils visuals d’una única pàgina en 

funció de les dimensions de la pantalla que es visualitzi aquesta, amb la finalitat de poder donar una millor 

experiència d’ús, tot eliminant desplaçaments, decoracions innecessàries i diferents mides de imatge (o 

imatges vectorials). Això fa referència també a dispositius per a persones amb diversitat funcional. 

Alhora també s’ha millorat la manera en que els cercadors poden trobar la informació als diferents web, tot 

dotant de definicions d’etiquetes amb valor semàntic que permeten que quan un robot d’un cercador 

accedeix a una pàgina pugui identificar molt millor quina informació dóna cadascuna de les parts que la 

composen i poder discernir molt millor la rellevància alhora de retornar resultats a l’usuari. 

Una altra de les funcionalitats que incorpora aquesta especificació per a millorar l’accessibilitat, tot i que no 

està contemplat en l’abast del present projecte, és la possibilitat de donar resultats en funció de coordenades 

de localització d’una manera senzilla per a oferir la millor experiència possible a l’usuari. 

La idea en aquest projecte és emprar aquestes millores d’accessibilitat que proporciona l’especificació 

per tal de donar una solució accessible, una bona experiència de navegació, tot complint els 

estàndards recomanats per la w3c 

 



 

 

PHP 

Alhora de buscar un llenguatge de servidor, s’ha optat per PHP 

per la seva versatilitat i tractar-se d’un llenguatge multi-

plataforma, lliure i amb una gran implantació. 

 

Un altre dels grans avantatges és la gran facilitat d’integració que 

té amb els sistemes MySQL i Apache i, donat que per a l’entorn 

que es desenvoluparà es necessita un gestor de base de dades 

(sense gran volum de transaccions) i un servidor web aquestes 

seran unes bones alternatives. 

 
.   

 

Els inconvenients alhora de triar aquest llenguatges és que pràcticament no tinc experiència prèvia amb 

aquest llenguatge (he tocat molt més entorns asp i, per tant windows) i m’hi he de familiaritzar. 

 

 

MySQL 

 

 

Per a emmagatzemar tota la informació que es generi a l’entorn es 

necessita un sistema gestor de base de dades, el qual tampoc haurà de 

suportar un gran nivell de transaccions però sí que requerirà d’estabilitat i 

accés estàndard a les dades. Per això i per formar part del paquet xampp 

s’ha optat per MySQL. A més  

 

 

Apache 

 

 

Com a aplicació web que es desenvoluparà, requerirà d’un servidor 

capaç de poder donar aquest servei. Es tria Apache donada la 

popularitat d’aquest sistema multiplataforma de codi obert. 

 

 

Lampp 

 

Per a facilitar la implantació i integració de tot l’entorn i donat que es 

desenvoluparà en un entorn linux, s’emprarà un entorn lampp, compilació de 

xampp per aquest sistema operatiu. 

 

 

 



 

Altre software emprat 

 

Per a l’execució del projecte s’han emprat altres eines complementaries:  

 

• Editor GIMP: Per a modificar les icones i decoracions en el entorn visual del projecte. També per a 

poder incloure imatges en el present document. 

• Sublime Text i gEdit: per a editar el codi font. 

• Balsqmiq Mockups for Desktop: Eina d’Adobe que permet crear wireframes. Emprat en la 

construcció de la present memòria ja que el wireframing original s’ha realitzat sobre paper a mà 

alçada. 

• Dropbox: Donada la deslocalització del lloc on he estat treballant, aquest sistema de compartició de 

fitxers ha permès poder seguir treballant independentment de la ubicació. 

• MySQL Workbench: Per a poder generar el diagrama Entitat-Relació de la base de dades. 

 

 

 

 



 

Premisses de desenvolupament 

 

 

 

El desenvolupament seguirà les següents premisses: 

 

No utilització de frameworks client: L’ús de llibreries com jQuery, bootstrap i similars està molt extès i, 

tot i que facilita la feina, implica que el temps de descàrrega de pàgina es quadrupliqui només per aquests 

components. Això és molt més crític en l’ús de dispositius mòbils, en el que les tarifes de dades solen ésser 

limitades i la velocitat de descàrrega és molt menor. 

 

 

Enfocat a usuari: Les solucions web han de ser usables. Això vol dir pensar com un usuari des del primer 

moment, definint l’estructura de les pantalles i la navegació entre elles. Arrel d’aquestes primeres 

definicions s’anirà desenvolupant el codi i estructura que ho farà funcionar. 

 

 

Vigilar l’accessibilitat en la part pública: És un aspecte que fàcilment pot passar desapercebut, però s’ha 

de tenir en compte que una aplicació ha d’estar dissenyada per a tots els usuaris i dispositius, ja siguin 

pantalles, mòbils, televisors o lectors de veu. 

 

 

Seguretat: Prevencions alhora de rebre informació per prevenir atacs xss o SQL injection, dels que 

l’aplicació podria ser susceptible de rebre. 

 

Escalabilitat: L’aquest d’aquest projecte és establir una base sobre la qual sigui molt fàcil ampliar la 

funcionalitat de l’entorn. Així es plantejarà la programació vigilant aquest aspecte, plantejant les funcions 

com si no hi hagués una definició estricta de requeriments i en breu s’haguessin d’adaptar a noves 

característiques i funcionalitats. 

 

 



 

Convencions a seguir 

 

 

Nomenclatura:  

En el desenvolupament es farà servir notació CamelCase.  Per a la definició de funcions i variables, 

s’emprarà la notació lowerCamelCase, mentre que per la definició de classes i objectes UpperCamelCase. 

 

 

 

Estructura de la informació: 

 

S’aïllaran totalment les capes d’accés de dades, de tractament de la informació i de presentació. Amb això 

s’aconsegueix un millor manteniment i escalabilitat de la solució, a més de millorar-ne la integritat i la 

seguretat. 

 

 

 

Estructura de fitxers: 

 

S’agruparan en una única carpeta els fitxers corresponents a serveis web, per aïllar-los i donar una major 

seguretat a l’entorn. 

 

Una altra carpeta contindrà tots els fitxers relatius a l’editor web. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Perfils d’usuari 

 

 

Per tal de seguir el present document d’ara endavant, s’identifiquen tres perfils d’usuari de l’entorn que es 

referiran amb els següents noms: 

 

 

Usuari creador: Usuari que crearà els formularis mitjançant l’entorn d’edició. 

 

Usuari final: Usuari d’Internet que realitzarà sol· licituds 

 

Usuari gestor: Usuari que rebrà les sol· licituds i gestionarà les peticions 

 

 



 

Definició detallada de funcionalitats 

 

Tal com s’ha indicat a la secció “Premisses de desenvolupament” es parteix d’un disseny enfocat a usuari, 

pel que es definiran en primer terme les pantalles i funcionalitats bàsiques que l’usuari farà servir. A més la 

definició es realitzarà en un ordre lògic des del punt de vista d’usuari d’aparició d’entorns. 

 

Accés 

Es crearà una pantalla d’accés on l’usuari administrador podrà triar si accedeix a l’entorn de creació de 

formularis, de gestió de sol· licituds o de gestió de llistes. 

 

Selecció de formulari 

Hi haurà una pantalla amb el llistat de formularis creats on es podrà triar un d’ells per tal d’editar-ne el 

contingut. També hi haurà l’opció de crear-ne un de nou. 

Qualsevol de les dos opcions durà a l’entorn de creació de formularis, amb el formulari triat per editar ja 

carregat o, en cas de fer-ne un de nou, amb una estructura bàsica per tal de que l’usuari creador comenci a 

treballar. 

 

Creació de formularis 

Aquest entorn permetrà el disseny i la construcció de formularis mitjançant el sistema drag and drop definit 

en l’especificació HTML5. 

La pantalla disposarà d’una previsualització de la pàgina que conté el formulari i una secció de controls els 

quals es podran anar afegint en aquest. Es seleccionaran els controls i arrossegar a la posició de la pàgina on 

l’usuari administrador vulgui posicionar-los. 

Alhora es podrà editar els controls de la pàgina creada mitjançant un diàleg que apareixerà fent clic a sobre 

el control que es vulgui modificar. Aquest diàleg podrà canviar en funció del control editat, per definir les 

característiques pròpies del control. D’aquesta manera un control de tipus camp de text pot tenir diferents 

camps en funció de si és d’una línia (input) o de diverses línies (textarea).  

Aquest entorn servirà tant per a crear un formulari nou com per modificar-ne un d’existent. 

 

 

Estructura de la pàgina de formulari 

Es partirà de la premissa de que una pàgina conté un formulari, un formulari contindrà diverses línies i cada 

línia pot tenir diferents camps.  

Pàgina 

Serà l’element base amb el que l’usuari creador treballarà. Una pàgina contindrà un formulari i disposarà 

d’atributs modificables com seran el nom de la pàgina i classificació d’aquesta 

Línies 



 

Una línia definirà un espai que es situarà a sobre o a sota d’un altre del mateix tipus. Es podran afegir noves 

línies al formulari, al final o intercalant-les entre d’altres línies, segons la necessitat. 

Es podrà incloure text a les línies per tal de donar més informació a l’usuari final del formulari. 

Camps 

Es podran afegir camps a una línia. Els camps que pertanyin a una mateixa línia es mostraran un al costat de 

l’altre, amb l’excepció del cas en que el nombre de camps no permeti la visualització en una única línia a 

l’excedir l’amplària màxima de la pàgina definida pel full d’estils (per les propietats width o max-width). En 

cas que no hi càpiguen es situaran en un visualment en una posició inferior, tot ampliant l’alçada de la línia. 

Cada camp podrà tenir una etiqueta que informarà a l’usuari final sobre quina ha d’introduir en aquest. 

També se li podran definir propietats que marcaran si serà ocult (type=”hidden”), un valor per defecte 

(value), editable (editable) a més de les propietats característiques de cada tipus de control. 

Es podrà trobar més detall sobre els camps en la secció “tipus de controls suportats” d’aquest mateix 

document. 

 

Creació de llistes 

Quan s’insereixen camps a un formulari, es defineixen unes propietats per cadascun d’ells que es poden 

administrar des d’un únic diàleg. Però hi ha la casuística dels camps de tipus llista desplegable (SELECT) 

que hauran de permetre triar quins elements han de mostrar. 

Per tal de resoldre aquesta particularitat s’ha optat per a que prèviament es hi hagi definit un conjunt de 

llistes, i en el diàleg d’edició de camp es pugui triar quina d’elles haurà de mostrar el camp desplegable. 

Per tant, això implica el desenvolupament d’una administració diferent per tal de poder definir diferents 

llistats a triar així com els elements que contenen. Es requerirà d’una pantalla que permeti afegir llistes i 

triar-ne alguna per a afegir-ne elements i poder-ne establir l’ordre. 

 

Gestor de sol·licituds 

Per a poder consultar les sol· licituds que han arribat des d’Internet es crearà una pantalla on es podran 

consultar i saber en quin estat es troben.  

A més ha de permetre el canvi d’estat per a que desapareguin de la cua de pendents. 

 

Explotació del formulari 

Un cop dissenyat el formulari, es pot publicar l’adreça d’aquest a internet i fer-lo servir per a rebre 

sol· licituds. Es mostrarà el formulari a l’usuari final, tot permetent-ne la complementació. Permetrà 

l’enviament de la informació introduïda controlant-ne els possibles errors que hi hagi (camps obligatoris no 

complimentats, format incorrecte de la informació,...) i enviarà un correu electrònic al responsable d’atendre 

la sol· licitud. 

Aquest formulari es presentarà en format estàndard HTML5 i ha de ser accessible sense javascript ni cap 

mecanisme que dificulti l’accessibilitat. 

 

 

 



 

Tipus de controls suportats 

A continuació es descriuen els controls que es podran incloure als formularis i els paràmetres que permetran 

configurar-los per donar-los diferents prestacions. 

 

Text  (Input): 

Element d’entrada de text d’una sola línia. Disposa de dels següents paràmetres: 

 

• Nom:  Nom identificatiu de l’element. Aquest atribut definirà els elements name i id en HTML 

• Etiqueta: Descripció que apareixerà a l’usuari final per a que sàpiga quina informació entrar 

• Valor per defecte: Quan es serveixi aquest camp en el formulari, ja tindrà un valor predefinit 

• Editable: Permetrà que l’usuari final pugui modificar el valor del camp 

• Visible: Ocultarà el camp a la vista de l’usuari final 

• Obligatori: Estableix que aquest camp s’haurà d’introduir per poder enviar el formulari 

 

Text multilínia (textarea): 

Element d’entrada de text que permet introduir salts de línia. 

 

• Nom:  Nom identificatiu de l’element. Aquest atribut definirà els elements name i id en HTML 

• Etiqueta: Descripció que apareixerà a l’usuari final per a que sàpiga quina informació entrar 

• Valor per defecte: Quan es serveixi aquest camp en el formulari, ja tindrà un valor predefinit 

• Editable: Permetrà que l’usuari final pugui modificar el valor del camp 

• Visible: Ocultarà el camp a la vista de l’usuari final 

• Obligatori: Estableix que aquest camp s’haurà d’introduir per poder enviar el formulari 

• Línies: Nombre de línies que conté el camp 

 

Llistes (Select): 

Camps de tipus selector, que conté un desplegable amb diferents elements a triar. 

 

• Nom:  Nom identificatiu de l’element. Aquest atribut definirà els elements name i id en HTML 

• Etiqueta: Descripció que apareixerà a l’usuari final per a que sàpiga quina informació entrar 

• Llista: Llista que es mostrarà al formulari 

• Valor per defecte: Quan es serveixi aquest camp en el formulari, ja tindrà un valor predefinit 

• Editable: Permetrà que l’usuari final pugui modificar el valor del camp 

• Visible: Ocultarà el camp a la vista de l’usuari final 

• Obligatori: Estableix que aquest camp s’haurà d’introduir per poder enviar el formulari 

 

Selecció  (checkbox): 

Camp que permet seleccionar o no seleccionar una opció. 

 

• Nom:  Nom identificatiu de l’element. Aquest atribut definirà els elements name i id en HTML 

• Etiqueta: Descripció que apareixerà a l’usuari final per a que sàpiga quina informació entrar 

• Editable: Permetrà que l’usuari final pugui modificar el valor del camp 

• Visible: Ocultarà el camp a la vista de l’usuari final 



 

• Obligatori: Estableix que aquest camp s’haurà d’introduir per poder enviar el formulari 

 

 

 

eMail: 

Té les mateixes característiques que un camp de text, però amb una validació en el format d’entrada que 

requereix que tingui format de correu electrònic 

 

• Nom:  Nom identificatiu de l’element. Aquest atribut definirà els elements name i id en HTML 

• Etiqueta: Descripció que apareixerà a l’usuari final per a que sàpiga quina informació entrar 

• Valor per defecte: Quan es serveixi aquest camp en el formulari, ja tindrà un valor predefinit 

• Editable: Permetrà que l’usuari final pugui modificar el valor del camp 

• Visible: Ocultarà el camp a la vista de l’usuari final 

• Obligatori: Estableix que aquest camp s’haurà d’introduir per poder enviar el formulari 

 

Teléfon: 

Igual que en el cas anterior, consisteix en un element de text però amb una màscara d’entrada diferent que 

imposa un format d’entrada de tipus telèfon 

 

• Nom:  Nom identificatiu de l’element. Aquest atribut definirà els elements name i id en HTML 

• Etiqueta: Descripció que apareixerà a l’usuari final per a que sàpiga quina informació entrar 

• Valor per defecte: Quan es serveixi aquest camp en el formulari, ja tindrà un valor predefinit 

• Editable: Permetrà que l’usuari final pugui modificar el valor del camp 

• Visible: Ocultarà el camp a la vista de l’usuari final 

• Obligatori: Estableix que aquest camp s’haurà d’introduir per poder enviar el formulari 

 

 

 

 

 

 



 

Disseny 

Per tal de definir el procés de disseny de l’aplicació s’ha partit de la premissa de fer una aplicació totalment 

enfocada cap a la visió d’usuari, definint en primer terme les funcionalitats que ha de tenir i com enllaçar-les 

a nivell conceptual i, arrel d’aquesta definició, construir models de pantalles pensant en com s’haurà 

d’interactuar per tal de que l’entorn sigui fàcil, intuïtiu i directe. 

 

Estudiant l’abast del projecte es detecten les següents grans funcionalitats: 

 

• Edició de formularis: Entorno on l’usuari pugui crear i editar els formularis, definint l’estructura de 

pàgina i camps com desitgi. 

 

• Edició de llistes: Una tipologia de camps és la llista desplegable, en la que un únic camp permet la 

tria de un resultat dins d’una col·lecció de possibilitats. Per tant es requerirà d’un entorn que 

permeti gestionar aquestes llistes i els possibles resultats que hi contenen. 

 

• Gestió de sol· licituds: Espai on l’usuari gestor podrà entrar a consultar i gestionar les sol· licituds 

que hagin entrat des d’internet. 

 

• Formulari: L’usuari d’internet podrà accedir a un vincle en el qual se li mostrarà el formulari 

construït pel gestor. Aquest formulari ha de complir normatives d’accessibilitat i validar la 

informació introduïda. 

 

Aleshores es composa la navegació entre pantalles 

 

 

 

En aquest punt toca definir, donat aquest esquema de pantalles, com interactuen aquestes entre elles i amb el 



 

sistema de gestió de back-end, definint que per minimitzar refrescos de pantalla que són molestos per 

l’usuari 

 

 

 

 

Així s’estableix que hi haurà una interfície en HTML i Javascript que vindrà definida per crides a fitxers 

PHP encarregats de construir l’estructura de pàgina en funció de les dades que retornin certes consultes a la 

base de dades. Tanmateix la comunicació entre la part client cap a la servidora interactuarà de manera 

general mitjançant serveis web que faran l’entorn molt més ràpid al treure refrescos de pantalla innecessaris 

que molesten a l’usuari final en la seva experiència d’ús. 

 

Només hi ha un punt de l’aplicació on, per requeriments establerts en l’abast del projecte, l’enviament 

d’informació de la part client a la servidora no es realitza mitjançant serveis web i és en el punt no l’usuari 

final envia des d’Internet la informació havent omplert els camps del formulari. Això és així pel requeriment 

de donar una solució accessible des de qualsevol dispositiu, independentment de si conté javascript actiu. 



 

Wireframes 

Introducció 

Tal com s’ha indicat a les premisses de disseny, per augmentar la usabilitat es partirà del punt de vista 

d’usuari. Per tant el primer que es definirà després de les funcionalitats, és com s’agrupen aquestes en 

pantalles. 

A continuació es veurà el disseny de pantalles en format Wireframe, o sigui, especificant únicament les 

opcions i la seva ubicació a la pantalla, però sense entrar en cap moment en l’aspecte visual que tindran 

finalment, que resultarà del disseny gràfic posterior. 

 

Pantalla inici 

Serà la pantalla d’entrada. Es defineixen els accessos a les diferents seccions de l’entorn. Es definirà un gran 

accés per a la Gestió de sol· licituds, donat que serà l’opció més emprada per l’usuari final. Seguit hi haurà 

l’accés a l’editor de formularis i per últim a l’editor de llistats. 

 

 
 



 

 

Gestor de sol·licituds 

Es dotarà d’un cercador bàsic per a localitzar sol· licituds i aquestes apareixeran en format graella a la part 

inferior. Es permetrà fer clic als resultats i apareixerà la sol· licitud completa, amb tots els camps i resultats. 

 

 
 



 

 

Selecció de formularis 

Serà la pantalla d’entrada. Es defineixen els accessos a les diferents seccions de l’entorn. Es definirà un gran 

accés per a la Gestió de sol· licituds, donat que serà l’opció més emprada per l’usuari final. Seguit hi haurà 

l’accés a l’editor de formularis i per últim a l’editor de llistats. 

 

 

 
 



 

 

Editor de formularis 

Serà la pantalla d’entrada. Es defineixen els accessos a les diferents seccions de l’entorn. Es definirà un gran 

accés per a la Gestió de sol· licituds, donat que serà l’opció més emprada per l’usuari final. Seguit hi haurà 

l’accés a l’editor de formularis i per últim a l’editor de llistats. 

 

 

 
 

 



 

 

Editor de llistes 

Serà la pantalla d’entrada. Es defineixen els accessos a les diferents seccions de l’entorn. Es definirà un gran 

accés per a la Gestió de sol· licituds, donat que serà l’opció més emprada per l’usuari final. Seguit hi haurà 

l’accés a l’editor de formularis i per últim a l’editor de llistats. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Navegació entre pantalles 

Donades les pantalles anteriors es defineix el següent esquema de navegació: 

 

 

 
 

 

 



 

Plantejament de la programació 

 

Es parteix per desenvolupar una solució web en la qual hi ha una part client i una part de servidor, ambdues 

amb  una programació i tasques molt diferenciades. 

 

La part client ha de gestionar els diferents elements de pantalla, per tal de muntar una estructura que els 

representi i que després es pugui traspassar a la part de servidor, on es tractarà aquesta informació per tal de 

emmagatzemar-la i servir-la posteriorment. 

 

Estudiant els elements que composen un formulari/pagina web s’observa una marcada jerarquia en forma 

d’arbre d’elements, segons la qual una pàgina té línies de contingut i una línia té elements que la composen. 

Per tant és possible estructurar aquesta informació en XML per traspassar-la a serveis web que la puguin 

tractar. 

 

Es planteja doncs, que la comunicació de la part client cap el servidor es realitzi mitjançant serveis web 

amb la finalitat de donar més rapidesa a les accions, tot eliminant els refrescos de pàgina innecessaris. 

Per raons d’accessibilitat, en l’explotació final del formulari l’enviament sí es realitzarà mitjançant 

enviament de paràmetres per POST,  donat que el aquest haurà de ser utilitzable sense dependència de 

javascript. 

 

La part de servidor consisteix en un nucli basat en un sistema base de dades MySQL, amb un motor InnoDB 

per poder tractar índexs i claus i permetre així un més ràpid accés a la informació, major integritat de la 

informació al permetre que les dades estiguin referenciades entre elles i poder implementar mecanismes 

d’automatització en la inserció de dades que amb un altre motor serien molt més costosos o impossibles.  

 

També una s’ha creat capa de gestió de dades que únicament realitza les tasques d’inserció, modificació i 

eliminació d’informació sobre la base de dades. Totes les interfícies i serveis faran crides a aquesta capa 

d’actualització d’informació per a realitzar les seves tasques i no tindran referències a estructura, taules ni 

cap altra tipus d’informació relativa a les dades, ja que aquesta capa serà la que farà aquestes funcions. 

 

Cada fitxer del codi és dedicat a una pàgina o temàtica específica, permetent independència dels elements de 

la solució, a més d’una millora en la seguretat en l’accés a les dades, ja que es poden establir de manera més 

concreta certes restriccions a nivell de servidor. En cas que diversos elements facin servir funcions comuns, 

es creen d’altres fitxers com a llibreries, com és el cas de les interaccions amb la base de dades. 

 



 

Metodologia per al desenvolupament 

 

Per a realitzar el desenvolupament de la solució s’ha seguit una metodologia SCRUM en la qual es 

defineixen petites fites a assolir en un període de temps concret (“sprints”) i es va creant una solució cada 

cop més completa a partir de la unió d’aquestes fites implementades i provades. 

 

D’aquesta manera al tenir fites realitzables en un període de temps, es pot planificar en el temps tot l’abast 

del projecte d’una manera molt més efectiva, es realitzen unes revisions molt més exhaustives de les 

funcionalitats donant més integritat al resultat final i es poden reprogramar les planificacions d’una manera 

molt més acurada. 

 

Donada la disponibilitat de temps que hi ha hagut en l’execució del projecte, s’establien “sprints” de dues 

setmanes durant les quals es desenvolupaven diverses funcionalitats menors. Un cop transcorregut aquest 

temps es revisava la feina realitzada i es continuava amb una/es altra/es funcionalitats. 

 

Per a seguir aquesta metodologia, i com a eina de suport, s’ha fet servir un panell Kanban amb la finalitat de 

minimitzar les interferències en aspectes aliens a la tasca que s’està executant en un moment concret. 

 

El panell Kanban és un sistema d’informació japonès per a fer el seguiment de la fabricació de productes 

que cada dia s’implementa més en projectes tecnològics. 

 

Aquest panell està dividit en diferents columnes i permet definir una sèrie de tasques a realitzar que 

s’ubicaran a la primera columna. A la segona columna només pot haver una tasca, que s’haurà agafat de la 

primera columna i que serà la que s’executarà sense prendre cap altra. Un cop s’hagi finalitzat la tasca 

passarà a una tercera columna de realitzada i una altra tasca de la primera columna passarà a la segona, 

substituint la finalitzada. 

 



 

Definició del model de dades 

 

Per a emmagatzemar les dades sobre els diferents elements dels formularis i la seva disposició en els aquests 

es requeriran diferents taules que els representaran i alhora definiran la relació existent entre aquests. 

Per tant es crearà una taula per cada tipus d’element que composa el formulari, definint així les següents 

taules 

Taules que representen els elements de pàgina 

 

pagina:  Guardarà la informació relativa a cadascun dels formularis que es construeixin. 

 

 
 

lineas: Emmagatzemarà la informació relativa a cadascuna de les línies que contenen els formularis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

elementos: Contindrà la informació dels camps que composen els formularis 

 

 
 

 

A més, cada tipus d’element disposa d’atributs particulars que defineixen la seva conducta, essent diferent la 

informació que emmagatzema un element de llista d’un element checkbox . Per tant s’afegiran taules 

secundàries que emmagatzemaran aquesta informació per cada tipus de camp, complementant la informació 

de la taula elementos, que serà la mateixa en tots ells. 

elemLista: Contindrà informació específica dels camps de tipus llista. Identificador  de llista, afegir un 

element nul... 

 

 

 
 

 



 

 

elemCheck: Contindrà informació específica dels camps de tipus selecció. En aquest cas si per defecte està 

marcat o desmarcat. 

 
 

 

elemTxtArea: Contindrà informació específica dels camps de tipus text multilínea. Es defineix l’alçada del 

camp. 

 
 

 

 

elemBoton:  Contindrà la informació específica per els botons 

 
 

 

Taules per emmagatzemar la informació les llistes 

 

Pels elements de tipus llista desplegable, es requereix un emmagatzemar la informació d’aquestes i dels 

diferents elements que contenen. Per tant es creen les següents taules: 

 

lista: es requereix per a poder guardar la informació de les llistes que es poden mostrar als desplegables 

 

 
 

listaItems: Contindrà els elements que hi ha a les llistes 

 



 

 

Taules de magatzem de sol·licituds 

 

solicitudes: Per emmagatzemar la informació genèrica de les sol· licituds rebudes de l’usuari final 

 

 
 

 

Taules creades per l’explotació de l’eina 

Per a cada formulari, un cop estigui publicat a Internet, es crearà una taula que emmagatzemarà la 

informació introduïda per l’usuari final. El nom d’aquesta taula serà un identificador únic que representarà 

el formulari i els atributs de la taula seran els diferents camps que composen el formulari. 



 

 

 

Diagrama entitat - relació 

 

 



 

Objectes en la pantalla d’edició de formularis 

Definició general 

Per a representar els diferents elements que composen la pantalla de construcció de formularis es crearan 

objectes javascript, cadascun d’ells amb les propietats i funcions particulars que requereixi per la seva 

tipologia. 

 

És molt important la bona definició d’aquests elements ja que donaran l’estructura final de la pàgina i 

possibilitaran la construcció d’un xml que contingui tota la informació sobre aquesta. 

 

D’aquesta manera es defineix un objecte principal que defineix les propietats i accions del formulari 

complet. Serà un objecte únic i contindrà tots els elements que el composen. 

 

Després hi haurà objectes per a definir les diferents línies que composen el formulari, així com pels camps 

que hi ha dins de cada línia. 

 

Cadascun d’aquests elements tindrà la seva representació visual a la pàgina d’edició de formularis i quan es 

realitzi alguna acció sobre els elements, es veuran reflectits i registrats en aquests objectes, interactuant 

entre ells si esdevé el cas. 

 

 

A continuació es detallen els objectes, amb les propietats i mètodes que inclouran 

 

Objecte Pagina 

Es declara l’objecte Pagina que contindrà tota la informació general del formulari així com els mètodes que 

serviran per interactuar amb aquest. 

 

 

Propietats 

Propietat Descripció 

nombre Nom descriptiu del formulari. 

id Identificador únic del formulari 

lineas Array amb  totes les línies que composen el formulari 

numLineas nombre de línies que conté el formulari 

Elementos Referència a totes les línies i camps que conté el formulari. D’ús intern 

per a accés ràpid als elements. 

numElems d’elements que conté el formulari, contemplant tant línies com els 

camps. 



 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

addLinia() Permet afegir una línia al formulari 

addElem() afegeix un element 

moveLinea() mou una línea desplaçant les següents 

pintaLineas() Retorna el codi HTML de cadascuna de les línies 

edit() Mostra el diàleg d’edició de propietats de la pàgina 

strEdtCtrl() Conté el diàleg d’edició de propietats de la pàgina 

modifica() canvia les propietats de l’objecte, un cop l’usuari hagi acceptat el 

diàleg de modificació 

getLinPosById() Mètode auxiliar per retornar la posició d’una línia pel seu id. 

pintaPag() Retorna el codi HTML del formulari 

getXML() retorna l’estructura del formulari i els seus components en jerarquia 

XML 

guarda() executa una crida al servei web que permet guardar el formulari 

 

 

Objecte Linea 

 

Propietats 

Propietat Descripció 

id Identificador únic de línia 

eliminado Indica si durant l’edició la línia ha estat eliminada 

orden Ordre de la línia 

numCampos Indica el nombre de camps que conté la línia 

campos Conté tots els camps que s’han afegit a la línia 

texto Si s’ha afegit text a la línia, s’inclou en aquesta propietat 

tipoTxt Si s’ha afegit text, indica el format que té aquest (títol, subtítol,...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

addCampo Afegeix un nou camp a la línia 

addTxt Afegeix un text a la línia 

editTxt Permet la modificació del text inclòs a la línia 

strEdtTxt Retorna el codi HTML del diàleg de modificació del text 

cambiaTexto Canvia el valor del text un cop l’usuari ha acceptat el diàleg de 

modificació 

moveCampo Canvia la posició d’un camp, desplaçant els anteriors 

pinta() Retorna el codi HTML que representa la Línia amb els corresponents 

camps 

pintaCampos(

) 

Retorna el codi HTML dels camps que composen la línia 

getXML() Retorna l’estructura de la línia i els seus elements en format XML 

 

Objectes relatius als camps 

En la definició d’aquest punt, donada la característica dels camps, els quals tenen molts elements comuns i 

algun de particular, s’ha cregut molt útil la propietat extends() que disposen uns quants llenguatges de 

programació i que permet tenir un objecte base a partir del qual es poden crear d’altres, ampliant les seves 

característiques.  

Javascript no disposa d’aquesta propietat, motiu pel qual s’ha creat una modificació a la classe bàsica 

d’Objecte, afegint-hi un nou mètode .extend(objecte) la crida del qual permet afegir les propietats d’un 

objecte a un altre, copiant tots els seus mètodes i propietats. 

Object.prototype.extend=function(o){for (var property in o) this[property]=o[property]}; 

Amb aquest mètode tenim la possibilitat de disposar d’un objecte genèric que representa un camp i d’altres 

objectes que representen una llista, una casella de selecció, un text amb desplaçament... que ampliaran la 

funcionalitat del camp genèric. 

Per tant, l’estructura d’objectes referents als camps quedarà de la següent manera: 

 



 

 

Objecte CampoGen 

Es defineix aquest objecte com a objecte base en el que es basen la resta de camps 

 

Propietats 

Propietat Descripció 

id Identificador únic de camp 

label Etiqueta que es mostrarà a l’usuari per a la descripció del camp 

labelPos Posició de la etiqueta respecte el camp (superior, esquerra, inferior, 

dreta) 

visible Es dona la possibilitat que el camp estigui ocult 

editable Indica si el camp es podrà modificar o estarà deshabilitat 

obligatorio Indicarà si és d’obligatòria complimentació 

defecto Conté el valor per defecte del camp, si es que n’hi ha algun 

expReg Conté l’expressió regular que ha de complir el camp si es que ha de 

complir-ne alguna 

eliminado Indica si el camp ha estat eliminat durant l’edició del formulari 

orden Indica la posició del camp dins la seva línia 

tipo Tipus de camp (llista, checkbox, textarea...) 

linea Identificador de la línia que el conté 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

strEdtCtrl Retorna el codi HTML del diàleg d’edició de camps 

pinta() Retorna el codi HTML que representa el camp amb la seva etiqueta 

modifica Canvia les propietats del camp 

cambiaTipo Canvia el tipus de camp 

getXML Retorna el codi XML que representa el camp 

 

 

 



 

 

A partir d’aquí es mostren els objectes específics que complementen l’anterior descrit: 

 

Lista 

Emmagatzemarà la informació relativa als camps de tipus llista 

 

Propietats 

Propietat Descripció 

Tipo Serà de tipus “1” 

idLista Conté l’identificador de la llista que hagi de desplegar 

addNullEle

m 

Afegir un element nul a la llista 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

edit Mostra l’edició de les propietats de la llista 

modificaDatosEspecifico

s 

Canvia les propietats de la llista 

editDatosEspecificos Retorna el codi HTML del diàleg d’edició del camp 

 

 

Input 

Representa els camps d’entrada de text d’una sola línia. 

 

Propietats 

Propietat Descripció 

Tipo Serà de tipus “0” 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

edit Mostra l’edició de les propietats de la llista 

modificaDatosEspecifico

s 

Canvia les propietats específiques del camp un cop s’ha 

acceptat el diàleg de modificació de camp 

editDatosEspecificos Retorna el codi HTML del diàleg d’edició del camp 

 



 

Checkbox 

Per als elements de selección tipus si/no 

 

Propietats 

Propietat Descripció 

Tipo Serà de tipus “3” 

checked Marcarà si estarà seleccionat per defecte. 

 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

edit Mostra l’edició de les propietats de la llista 

modificaDatosEspecificos Canvia les propietats específiques del camp un cop s’ha 

acceptat el diàleg de modificació de camp 

editDatosEspecificos Retorna el codi HTML del diàleg d’edició del camp 

 

 

Textarea 

Correspon als elements d’entrada de text multilinea. 

 

Propietats 

Propietat Descripció 

Tipo Serà de tipus “4” 

rows Indica el nombre de files que tindrà 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

edit Mostra l’edició de les propietats de la llista 

modificaDatosEspecificos Canvia les propietats específiques del camp un cop s’ha 

acceptat el diàleg de modificació de camp 

editDatosEspecificos Retorna el codi HTML del diàleg d’edició del camp 

 

 



 

Boton 

Representa els elements de tipus botó,  

 

Propietats 

Propietat Descripció 

Tipo Serà de tipus “5” 

Texto Conté el text que mostrarà el botó 

 

Mètodes 

Mètode Descripció 

edit Mostra l’edició de les propietats de la llista 

modificaDatosEspecificos Canvia les propietats específiques del camp un cop s’ha 

acceptat el diàleg de modificació de camp 

editDatosEspecificos Retorna el codi HTML del diàleg d’edició del camp 

 



 

Mòduls de servidor 

La interacció amb la Base de dades db.php 

Totes les interaccions amb la base de dades integren en un únic fitxer que conté les operacions d’inserció, 

modificació i consulta dels diferents elements que la composen. 

Es composa de una sèrie de “getters” i “setters” en els quals tots els mòduls de servidor es basaran per a 

interactuar de manera única i integrada. 

A més, aquest fitxer conté els següents objectes i funcions que permetran un accés més uniforme a la 

informació. 

 

 

Objecte dbInterface: El pont a la base de dades 

Per a suportar el sistema s’ha creat un objecte estàtic anomenat “dbInterface” que realitzarà operacions 

genèriques d’inserció i consulta dels diferents elements. Totes les funcions cridaran a aquest objecte per tal 

de realitzar les operacions de manipulació de base de dades que corresponguin. 

Aquest objecte conté les operacions de connexió a la base de dades, execució de sentències genèrica, 

execució de consultes de manera integrada (php retorna els resultats en diferent format segons el nombre de 

resultats) i algunes operacions complementàries i configuracions.  

 

A continuació es detalla les funcions d’aquest objecte: 

 

DB_connect() D’ús intern, realitza la connexió a la base de dades 

getCon() Proveeix d’una connexió en cas de que alguna funció la 

requereixi 

tabla(nom) Retorna el nom d’una taula segons codificadors. D’aquesta 

manera es pot canviar el nom de les taules sense haver de 

modificar tot el codi del fitxer. 

push(sql) Afegeix una sentència sql a una transacció. Servirà per a quan 

s’hagi de fer múltiples operacions en una única transacció. 

exec(sql) Executa totes les sentències que s’hagin afegit per a realitzar 

en una única transacció i en cas d’error provoca un rollback 

get() Executa una consulta i retorna els resultats en un array, 

independentment del nombre que hi hagi, tot canviant la 

conducta per defecte de les operacions de php 

 

 

 

La funció guarda(): una funció prou intel· ligent 

Aquest fitxer conté una altra funció d’interès que permet discernir si una entrada a la base de dades ja 

existeix, cas en el que faria una sentència de tipus UPDATE actualitzant l’existent o, en cas contrari, 



 

executant la sentència de tipus INSERT i provocant que es creï una nova entrada en al taula. 

Aquesta funció rep com a paràmetres la taula en la que s’ha de fer la inserció i un array que conté el nom i 

valor de cadascun dels camps que s’inseriran. Tot seguit es realitza una cerca de les claus primàries 

d’aquesta taula i es cerquen resultats per aquests atributs comparant-los amb els que s’han rebut com a 

paràmetre. En cas de que hi hagi una entrada que contingui les claus primàries amb els valors que se li 

intenten assignar, es considerarà que la entrada ja existeix i, per tant, es composarà una cadena amb la 

funció UPDATE. En cas de no trobar cap correspondència de claus primàries amb els valors a introduir, es 

considerarà que es tracta d’una operació de tipus INSERT i es crearà el nou registre. 

 

 

Les funcions existeTabla() i creaTabla() 

Aquestes funcions són necessàries per a la gestió de taules dinàmiques i permeten crear taules dinàmiques 

segons els formularis dissenyats per l’usuari.  

La funció existeTabla() comprova l’existència d’una taula i retorna cert o fals en funció del resultat. Així es 

pot discernir si s’ha executat prèviament el formulari i s’ha procedit amb la inserció d’algun registre. 

En cas de que la taula no existeixi es podrà fer servir la funció creaTabla(). 

La funció creaTabla() consultarà els camps que conté un formulari i crearà una nova taula anomenada com 

l’identificador d’aquest. Aquesta taula contindrà tants atributs com camps contingui el formulari dissenyat 

per l’usuari i tindran de nom l’identificador d’aquests camps. 

 

 

La funció creaID() 

Per a poder gestionar tota la informació es requereixen d’identificadors únics i aquesta serà la funció que 

s’encarregarà de crear-los. 

 

Consideracions 

Per a evitar possibles atacs d’injecció de sql, les sentències es tracten sempre abans de ser executades. 

 

 



 

Serveis web 

Es defineixen diferents serveis web que seran els encarregats de rebre la informació del que l’usuari vagi 

fent al navegador i de tractar-la segons correspongui, fent ús del mòdul db.php esmentat anteriorment. 

guarda.php 

S’encarregarà de rebre un xml resultant de la manipulació dels elements de pàgina que defineixen la 

estructura del formulari, tractar-la i enviar-la a la base de dades per al seu emmagatzemament, ja sigui 

actualitzant la informació si es tracta d’un formulari ja existent o inserint-ne de nova si pel contrari es tracta 

d’un nou formulari. 

guardaEstado.php 

Aquest servei web actualitzarà l’estat de les sol· licituds des de la plataforma de gestió de manera que no 

serà necessari haver de fer un post-back de la pàgina. 

guardaLista.php 

Aquest servei tracta la informació que li enviarà el gestor de llistes amb la informació de noves llistes i 

elements que continguin aquestes. 

 

 



 

Disseny gràfic 

 

Aquest és un entorn que ha vingut arrel de les necessitats vistes en les administracions públiques per 

implantar l’administració electrònica, en la que predomina la introducció i gestió de la documentació en 

format digital, i així tendir al que imposarà la normativa europea que impulsarà la metodologia “paper zero” 

 en tots els àmbits de l’Administració. 

 

Segons la Teoria del Color, una de les representacions del color verd és l’ecologisme (hi ha d’altres usos 

com crida a l’acció en certs elements, calma quan es tracta de fons...), que és al que aspira majoritàriament 

la Comunitat Europea en les seves polítiques d’estalvi de paper. 

 

Donat aquests dos factors s’ha optat per el color verd com a predominant en la solució, en una varietat clara 

d’aquest, per tal de mostrar certa imatge de modernitat i ecologisme. 

 

Com a iconografia, s’ha partit de la idea de l’element principal dels formularis, que són els camps, creant el 

camp com a base del logotipus. A més s’ha inserit un element en forma d’onada que entra dins del camp per 

la part superior, convidant a complimentar-lo àgilment. Amb aquesta integració s’obté una icona que 

segueix el patró “Flat design” que és una de les tendències actuals més emprades en disseny d’interfícies 

gràfiques. 

 

 

 

 

Pels diferents elements de la pàgina s’ha combinat el blanc, negre i verd, incloent-hi una imatge amb una 

suau textura com a fons de les pantalles principals de la solució. 

 

Per incrementar l’accessibilitat a l’entorn, el tipus de lletra és una sans-serif, molt més adequada per a la 

lectura en pantalla que no pas una lletra amb serifa com podria ser una Times New Roman, molt més idònia 

per a publicacions impreses. 

 

S’ha tingut força cura a l’hora de vigilar els contrastos de color entre fons i lletra, per fer els text llegibles 

encara que hi hagi algun tipus de diversitat en la visió de l’usuari. 

 

Caldria que en un futur un dissenyador gràfic professional replantegés el full d’estils, però aquest serà fàcil 

d’adaptar donat la separació del grafisme respecte el codi i la simplicitat dels elements. 

 



 

Relació dels diferents elements amb les classes CSS 

 

 

Tot l’aspecte visual ve donat per fulls d’estils totalment independents del codi HTML. Això vol dir que en 

no s’inclouen atributs de tipus “style” a les etiquetes del codi HTML i per tant es té una total independència 

del codi amb l’estil visual. 

 

La única excepció que hi ha en aquest funcionament és en els elements que es mostren i oculten 

dinàmicament durant l’edició del formulari, els quals es consideren que formen part del motor de l’aplicació 

i dels que només es modifica aquesta propietat. La resta de les propietats d’aquests elements també estan 

definides en el full d’estils. 

 

Donat això hi ha una definició de classes genèrica que defineix la conducta dels diferents elements 

representats en pantalla. 

 

D’aquesta manera tenim un element “pagina” que és un contenidor amb tot els elements de formulari, un 

element “línea” que sempre ocuparà el 100% de la pantalla, un element camp que embolcallarà una etiqueta 

i un camp i que s’alinearà sempre un al costat de l’altre dins d’una línia. 

 

Aquests són elements que es repeteixen a tot l’entorn i actuaran de la mateixa manera tant a la pantalla de 

disseny com a la pantalla de formulari que veurà l’usuari final. També els diferents diàlegs que mostra 

l’aplicació consten d’aquests tres elements “mestres” i per tant, actuen de manera igual. 

 



 

Accessibilitat 

 

S’ha realitzat la implementació per procurar en tot moment que el formulari resultant que se li oferirà a 

l’usuari final, compleixi la normativa d’accessibilitat AA, tal com estableix la llei vigent d’Administració 

Electrònica. 

 

Aquesta normativa d’accessibilitat permet que un usuari pugui accedir i omplir la informació requerida als 

formularis amb independència del dispositiu amb el que hi accedeixi, sigui aquest una pantalla de televisor, 

de PC, table, mòbil o un lector de veu sense interfície gràfica. 

 

També s’hi podrà accedir i enviar el formulari sense necessitat de tenir javascript actiu o requerir d’algun 

component extern de tercers. 

 

Respecte l’entorn de desenvolupament de formularis compleix un nivell A, requerint l’ús de javascript per a 

poder manipular tots els elements que es representen a la pantalla. Això no té tanta rellevància, ja que es 

tracta d’una eina de gestió interna, en la que es poden establir i acotar uns requeriments de software.  

 

En quant a l’accés als formularis des de diferents mides de pantalla, s’ha resolt utilitzant dissenys adaptatius 

i media-queries en els fulls d’estils, que permeten especificar propietats especials en funció de certs criteris 

com poden ser la mida de pantalla o tipus de dispositiu. 

 

Els nivells d’accessibilitat d’un web es poden provar a http://www.cynthiasays.com/ 

 



 

Implantació 

Com s’ha indicat a l’inici del document, el desenvolupament d’aquesta solució s’ha portat a terme en un 

servidor local de tipus Linux amb una base Lampp, però per a que sigui accessible des d’internet s’ha migrat 

tot el sistema a un servidor d’un proveïdor de hosting professional. 

 

Per a dur a terme la migració s’ha hagut de modificar les propietats que indiquen les adreces que informen 

als scripts de client quina és l’adreça on poden trobar els serveis web per a la inserció de dades i la 

informació d’accés a la base de dades, ja que per restriccions en el servidor no s’ha pogut mantenir la 

nomenclatura de base de dades i usuari. Un cop canviades aquestes dades l’entorn ha funcionat sense 

problemes. 

 

Actualment es pot accedir-hi a través de la url: http://www.tuendigital.com/wForms 



 

Conclusions i perspectives 

 

Aquest projecte ha estat realitzat amb la intenció de ser una proposta de millora en una interfície gràfica, 

però ha servit per anar molt més enllà i realitzar un desenvolupament integral d’una solució software. 

 

En el desenvolupament del projecte hi ha hagut entrebancs en relació al temps disponible per al 

desenvolupament, cosa que ha suposat incrementar el repte a un altre nivell. Llevat d’aquests entrebancs la 

solució ha estat desenvolupada gairebé en els terminis planificats i, tot que s’hagués pogut millorar en 

funcionalitats de manera fàcil, la solució és estable i funcional, complint els requeriments fixats en l’abast 

inicial del projecte. 

 

A partir d’aquí es pot treballar en l’evolució, integrant nous elements i components que facin la solució més 

versàtil, però això ja no suposarà el cost que podria suposar partint d’un altre tipus de desenvolupament. 

 

L’experiència treballant en els nous components HTML5 ha estat gratificadora i frustrant alhora, al poder 

explotar funcionalitats noves que donen molta potència al navegador, però que també són de vegades difícils 

de controlar com poden ser els sistemes drag and drop de múltiples elements que interactuen a la mateixa 

pantalla. Però tret d’aquest punt, la conclusió és que es tracta d’una molt bona especificació que resol moltes 

funcionalitats que abans eren costoses d’implementar. 

 

D’altra banda he pogut descobrir la potència de PHP, que m’ha sorprès força, ja que quan hi havia treballat 

anteriorment era per a modificar funcions puntuals que havien desenvolupat tercers i tot el que havia vist era 

codi per a CMS, sense estructura ni gairebé funcions. A més, sobretot a l’inici, buscant documentació per 

internet gairebé tot el que he trobat ha estat codi d’aquest tipus i no les tenia totes en quant a poder realitzar 

una bona organització del codi. Pel contrari, he trobat que és un llenguatge complert, potent i que alhora és 

massa popular fent que hi hagi massa gent sense experiència en programació que fa el que pot i és el que es 

troba per la xarxa. 

 

Arrel d’aquest projecte, entraré a estudiar algun framework d’aquest llenguatge, com Symfony o similars. 

 

En quant a la continuïtat d’aquest projecte no la descarto, ja que arrel dels coneixements adquirits en aquest 

desenvolupament, he començat a treballar en d’altres projectes els quals contenen funcionalitats que es 

poden incloure per tal de millorar molt la solució. 
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Apèndix II: Glossari 

 

Javascript 

 

Llenguatge de programació interpretat pels navegadors que dona suport als webs, per tal de dotar-los de 

millores que no permet l’HTML per si sol. 

 

CSS 

 

Llenguatge de maquetació que indica als navegadors com han d’interpretar les diferents etiquetes que 

composen el HTML. Pertany a la capa de presentació i permet que un text tingui cert format o una secció 

estigui ubicada en un cert espai del web. 

 

w3c 

 

Organisme que dicta les normatives estàndards que haurien de seguir els navegadors web per tal de que una 

mateixa informació es visualitzi d’una certa manera i sigui accessible amb independència del dispositiu. 

 

Xss 

 

Vulnerabilitat del sistema que un usuari malintencionat pot aprofitar manipulant els paràmetres que s’envien 

per URL per inserir-hi codi javascript, ajax o fins i tot un frame extern i simular que realment s’està 

visualitzant un altre lloc web diferent mentre se li demanen dades personals per tal d’obtenir-les 

fraudulentament. 

 

 

sql injection 

 

Tipus d’atac informàtic en el qual l’atacant insereix un paràmetre fals a la petició de pàgina, usualment 

manipulant els que s’envien a la url d’accés, amb la finalitat que aquest sigui interpretat pel sistema i 

proporcioni resultats que no podria obtenir d’una altra manera. 

 

Drag and drop 

 

Sistema d’interacció entre diferents elements de la interfície que consisteix en arrossegar elements d’aquesta 

per tal de que interactuïn entre ells. D’aquesta manera es poden manipular d’una manera molt més visual 

amb elements de la pantalla, ja es tracti d’un dispositiu tradicional amb ratolí o un dispositiu tàctil com un 

telèfon intel· ligent o tablet. 

 

 

 



 

Usabilitat 

 

S’en diu usabilitat a la qualitat d’ésser usada una interfície amb facilitat, sense haver d’estudiar el seu 

funcionament, ni haver de superar un període d’aprenentatge per curt que sigui aquest. La  ISO9126 defineix 

usabilitat com la “capacitat d’un software d’ésser comprès, après, emprat i ésser atractiu per a l’usuari, en 

condicions específiques d’ús” 

La ISO 9241-11 encara especifica més definint el terme com la “efectivitat, eficiència i satisfacció amb la 

que un producte permet assolir objectius específics a usuaris específics en un context d’ús específic” 

Jacob Nielsen, considerat el “gurú de la usabilitat”, la defineix com l’atribut de qualitat que mesura la 

facilitat de les interfícies web, cosa que ve a dir que per molt bo que sigui un producte, si no és fàcil d’usar 

no té l’atribut necessari per l’èxit. 

 

Wireframe 

 

Es tracta d’un esquema de pàgina web on es mostra l’estructura visual d’aquesta. En un wireframe es mostra 

l’ordenació i jerarquia del contingut i sistemes de navegació, tot definit funcionalitat i comportament. No 

mostra en cap cas tipografies, colors i d’altres elements gràfics, ja que aquests no han de ser en cap cas 

rellevants a l’hora de dissenyar una interfície accessible. 

 

Paràmetre POST 

 

Se’n diu da pas de paràmetres POST de l’enviament d’informació d’una pàgina web a una altra de manera 

oculta a l’usuari.  

Servei web 

Habitualment una pàgina web mostra un text a un usuari que la visita, però  

 

Rollback 

 

Significa marxa enrera i fa referència a deixar tot en l’estat en que es trobava una informació abans de fer 

una modifiació sobre aquesta. 

S’aplica generalment a l’accés a base de dades i permet que, donat un conjunt d’operacions unitàries, si 

alguna falla es pugui tornar a tenir totes les dades amb els valors que tenien anteriorment. 

 

Getters i setters 

Conjunts de funcions dedicades a assignar valors (setters) i consultar-los (getters). Això permet tenir control 

de les dades que s’insereixen en una variable o taula, al unificar el mètode d’introducció i devolució 

d’informació. Alhora s’encarreguen de verificar que la informació que s’intenta introduir té un format vàlid, 

minimitzant la possibilitat d’error al llevar d’aquesta tasca de control a les múltiples funcions que d’altra 

manera realitzarien l’assignació. 


