
  
Abstract—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. 

 

 
Index Terms— CSS3, Formulairs, Javascript, HTML5, PHP, 

Web 

 

I. INTRODUCCIÓ 

L present projecte desenvolupa un entorn web visual per a 
la construcció, edició i manteniment de formularis web. 

Aquest entorn ha de permetre a l’usuari gestor de l’entorn 
construir formularis que més tard es publicaran a Internet 
d’una manera visual i sense haver de conèixer prèviament cap 
aspecte de programació i disseny web.  
 
Aquest entorn ha de permetre emprar controls com poden ser 
pàgines, línies i camps de formularis en diverses variants 
representats visualment a la pantalla i que mitjançant un 
sistema visual es permeti l’edició de les seves característiques 
així com la interacció entre ells, podent-ne afegir un dins d’un 
altre, canviar-ne l’ubicació o eliminar-lo, tot mantenint la 
integritat de l’estructura d’informació. 
 
Un cop finalitzat el disseny del formulari, l’usuari gestor 
podrà publicar l’enllaç del formulari a Internet, de manera que 
sigui accessible des d’una pàgina de referència per qualsevol 
usuari de la xarxa. 
 
Aquest formulari permetrà la introducció de dades per part de 
 

 

l’usuari d’internet tot complint normativa WAI-AA i la 
majoria d’aspectes WAI-AAA i tal com indica la llei 11/2007, 
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis 
Públics. Això vol dir que es permetrà l’accés i enviament del 
formulari sense requeriments de tecnologies no accessibles 
(flash, ActiveX i fins i tot javascript) amb independència del 
dispositiu amb el que s’intenti accedir. 
 
Un cop l’usuari final ha enviat el formulari, s’envia un correu 
electrònic d’avís al responsable de rebre la sol·licitud i podrà 
accedir a un entorn de gestió on la podrà recuperar i realitzar 
actuacions de canvi d’estat, tot indicant si s’ha gestionat ja o 
està pendent o s’elimina. 
 

II. TECNOLOGIA 

 
S’ha establert un sistema basat en una 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 d’altra manera 
serien molt més costosos o impossibles. 
 
La resta de l’entorn de servidor ha estat desenvolupat en PHP, 
llenguatge molt versàtil, multiplataforma, lliure i amb una 
gran implantació i comunitat de suport. 
 
Pel que fa a la part client es fa servir HTML5, CSS3 i 
Javascript per aprofitar les novetats establertes en el darrer 
estàndard definit per la w3c, que donen molta més potència al 
navegador a l’hora d’interpretar d’etiquetes i a més incorpora 
novetats en la definició de Javascript en la seva relació amb 
els diferents elements de la pàgina. 
 
Per aquest darrer motiu, es requereix de tenir un navegador 
actualitzat en la part de gestió de l’entorn ja que versions amb 
més d’un any d’existència (sobretot Internet Explorer) no 
contemplen totes les possibilitats que dona l’especificació 
HTML5. 
 
En la part d’explotació, on l’usuari final omple les dades del 
formulari des d’Internet, no té aquest requeriment de 
navegador ja que es parteix de la premissa que ha de ésser 
accessible des de qualsevol dispositiu, tingui o no javascript o 
opcions avançades de navegador.  
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III. ANÀLISI I 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. 
 
El primer pas ha estat estudiar l’abast del projecte per tal de 
definir-ne les funcionalitats i, per tant, com es distribuiran 
aquestes en les diferents pantalles. Feta aquesta tasca es 
defineixen les següents 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. 

 
I es defineix la següent navegació entre pantalles: 
 
 
 

 
 
 
Amb això i les definicions tècniques que s’han especificat 
anteriorment,  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. 
 
Un cop ha estat definit el model de pantalles mitjançant 
wireframes, s’ha començat a definir les funcions que haurà de 
realitzar el codi per tal d’implementar les diferents 
funcionalitats que han aparegut en les especificacions tenint en 
compte des d’on seran cridades i com hauran d’interactuar. 
 
Aleshores es detecten les següents funcionalitats més 
detallades: 
 
Seleccionar acció a realitzar: Una pantalla estàtica n’hi ha 
prou per permetre l’usuari decidir en el moment d’entrar a 
l’entorn per a què hi entra i, per tant, quina és la següent 
pantalla que es mostrarà.  
 
Seleccionar formulari: Pantalla on es permetrà decidir a 
l’usuari si vol crear un formulari nou o modificar-ne un de ja 
existent. En aquesta pantalla es detecten les següents 
funcionalitats que requereix de funcions de servidor:  
 

- Llistar formularis ja creats 
 
 
Editar formularis: Aquesta pantalla té una es totalment 
dinàmica i té una gran interactivitat. D’aquí es treuen les 
següents funcionalitats: 
 

- Obtenir formulari existent 
- Dibuixar el formulari i elements de control a la 

pantalla 
- Editar informació d’un camp 
- Editar la informació de la pàgina 
- Inserir un camp 
- Inserir una línia 
- Moure un camp 
- Moure una línia 
- Inserir un text 
- Guardar els canvis al servidor 

 
Gestionar sol·licituds: L’entorn de gestió de sol·licituds 
permetrà consultar les sol·licituds que han entrat a l’entorn, 
filtrant per l’estat i veure’n l’estat en el que es troben, 
permetent realitzar un canvi en aquest paràmetre. Per tant es 
detecten les següents funcionalitats: 
 



- Obtenir sol·licituds amb filtre 
- Consultar sol·licitud 
- Modificar estat de la sol·licitud 

 
Formulari: El formulari que l’usuari final veurà i podrà 
omplir. En aquesta pantalla s’hi detecten les següents 
funcionalitats: 
 

- Mostrar formulari 
- Enviar formulari (creant-ne una taula si cal) 
- Validar dades introduïdes 
- Mostrar pàgina resultant un cop enviat. 
- Enviar correu electrònic al responsable 

 
Gestió de llistes: Per tal de tenir camps de tipus llista al 
formulari es requereix un entorn diferenciat on poder gestionar 
aquesta informació. Com a funcionalitats es detecten: 
 

- Inserir llista 
- Inserir element 
- Moure element dins d’una llista 

 
En aquest punt també es disposa de la informació que s’haurà 
d’emmagatzemar i, per tant, es pot definir i es defineix el 
model de dades que es requereix per a poder realitzar una 
correcta explotació de l’eina. 
 
Aleshores es defineixen les funcions per a recuperar la 
informació  de la base de dades, tractar-la i representar-la en la 
pantalla convertida en diferents capes de HTML. 
 
Per últim es defineixen les funcions en els serveis web que 
haurà de cridar l’entorn client per tal de guardar la informació 
de les seves diferents pantalles i com es tractarà aquest 
informació que arribi per tal d’introduir-la en la base de dades 
de manera íntegra i amb les pertinents validacions. 

IV. PREMISSES EN EL 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. 
 

V. DISSENY EN EL DESENVOLUPAMENT 

 
Per a desenvolupar la solució s’ha optat per construir diverses 
capes de servei de manera que l’actualització d’una d’elles 
sigui independent de la resta i, alhora, permetre implantar 
mesures de seguretat en l’accés a la informació restringint 
accessos a certes parts del codi des de zones no autoritzades. 
 
Per això s’ha establert 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 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. 
 

VI. METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT 

El desenvolupament de la solució s’ha realitzat seguint 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. 
 
Per a seguir aquesta metodologia 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. 
 

VII. EL DESENVOLUPAMENT 

 
En aquest punt, un cop definides les funcionalitats, es pot 
començar amb el desenvolupament del codi, començant amb 
l’entorn de client gestor, que serà el principal i sense el qual la 
resta de l’aplicació no té pas sentit. 
 
Es defineix una estructura jeràrquica d’objectes pagina-linea-
campo que es representaran a la pantalla mitjançant capes de 
HTML amb diferents funcionalitats en funció de l’objecte. 
D’aquesta manera s’estableix una relació objecte-
representació que sempre hauran d’anar sincronitzades ja que 
es considerarà el mateix amb dues representacions diferents: 
programació i objecte visual. 
 
Aquest entorn conté molt de codi Javascript per a controlar 
totes les interaccions dels diferents elements de pantalla i la 
seva relació amb els objectes als que representen. 
 
Per a poder-lo desenvolupar han intervingut les noves 
característiques incorporades a HTML5 que permeten la 
interacció dels elements de la pantalla mitjançant drag and 
drop.  
 
S’ha plantejat des del punt de vista que tota la estructura 
d’objectes, al tenir una relació jeràrquica, es pot representar de 
manera fàcil i íntegra en un XML i enviar-lo a un servei web. 
Com també una de les premisses és la escalabilitat de la 
solució els mètodes dels objectes recorren les propietats d’ells 
mateixos dinàmicament per a generar-ne el XML o HTML 
resultant. 
 
La darrera funció d’aquest mòdul en ser desenvolupada és la 
de guardar resultat que ja conté codi de servidor i implica el 
començar a construir els mòduls de gestió de base de dades i 
serveis web. 
 
Un cop aquest sistema de construcció de formularis està 
implementat, es pot iniciar el desenvolupament de la resta de 
funcionalitats i es realitza en el següent ordre: 
 

- Pantalla de selecció de formularis: Així l’entorn ja es 
pot provar i fer servir per a construir múltiples 
formularis seguint la navegació lògica de l’usuari 
final 

- Formulari final: Donat que ja es poden construir 
formularis des de l’entorn d’edició, ja es poden 
representar en una pantalla tal i com l’usuari final els 
veurà representats i provar-ne l’execució. La 
dificultat més gran d’aquest mòdul és la creació 
dinàmica de taules per a emmagatzemar la 
informació introduïda, per a la qual es realitzen 
diverses consultes per conèixer l’estructura de base 
de dades existent de manera prèvia a inserir-hi els 
resultats. 

- Gestor de llistes: Donat que s’ha plantejat el 
desenvolupament de manera escalable, s’ha introduït 
sense gaire esforç un nou element “llista” als 
possibles tipus de camps que s’hi poden representar. 
A partir d’aquí s’ha desenvolupat el gestor de llistes 
on s’hi poden crear noves llistes, assignar-hi elements 
i canviar-ne l’ordre. 

 
Posteriorment s’hi ha afegit millores ràpides per provar 
l’escalabilitat de l’entorn, afegint-hi dos nous tipus de camps 
com són eMail i telèfon, que son millores sobre el camp de 
tipus text amb expressions regulars per a la seva validació 
posterior. 

VIII. IMPLANTACIÓ 

El desenvolupament s’ha realitzat en un servidor Linux local, 
però finalment s’ha implantat en un servidor a internet, havent 
hagut de canviar només les URLs relatives als serveis web 
dels quals s’alimenta i la informació d’accés a la base de 
dades. Ara el resultat està disponible a la URL: 
http://www.tuendigital.com/wForms 
 
 

IX. CONCLUSIONS 

El resultat final de l’execució del present projecte és una base 
funcional de gestió de formularis sobre la qual es poden 
ampliar les funcionalitats de manera fàcil i ràpida. 
 
La definició modular i de diferents capes en el disseny de 
l’aplicació permetrà que aquesta evolucioni sense gaire esforç. 
 
Per tant és satisfactori haver assolit els objectius plantejats a 
l’inici del projecte, i més havent patit força contratemps 
personals que han llevat molt de temps d’execució. A més ha 
servit per incrementar molt el coneixement de PHP i les 
novetats de HTML5 que, de ben segur, tant útils en breu ja 
que, de fet, arrel del coneixement que m’ha proporcionat 
aquest projecte he començat a realitzar altres 
desenvolupaments amb aquestes tecnologies. 
 
Tenint aquesta base em queden força ganes de continuar-hi 
treballant afegint-hi noves funcionalitats que he desenvolupat 
en altres projectes en paral·lel a aquest com poden ser 
l’enviament de correus a qui realitza una sol·licitud, 
incorporació de sistemes d’identificació d’usuari i plantejar la 
incorporació de serveis addicionals com passarel·les de 
pagament... i que no he pogut integrar per la manca de temps. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


