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Resum 

L’any 2002 s’organitzen les primeres Jornades de 
Programari Lliure (PL) impulsades per la UPC. Des de 
llavors fins el dia d'avui la migració cap el PL no s'ha aturat. 
Ha estat necessari començar per analitzar tot el programari 
educatiu existent i les seves alternatives en PL. El 
plantejament inicial d’aquest projecte surt de l'equip 
directiu juntament amb el Servei d'Informació i 
Organització de l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria 
de Vilanova i la Geltrú. Es tracta de seguir amb la migració 
de tots els programes de la Universitat cap a l'ús del PL, per 
tant es tracta de transformar l’aplicació de la informació de 
l’ocupació d’aules ja existent en JOOMLA (programari 
propietari) a PHP (programari lliure). 

1. Introducció 

L'ús de programari lliure forma part d'una ideologia1 
coneguda com el “Coneixement lliure “. El coneixement 
lliure és el coneixement que pot ser adquirit, interpretat i 
aplicat lliurement, que pot ser reformulat segons les 
necessitats pròpies, i que pot ser compartit amb la resta en 
benefici de la comunitat. Fer servir Programari Lliure 
significa tornar a la cadena del coneixement col·laboratiu, 
doncs tothom pot millorar i adaptar segons les seves 
necessitats el programa, en aquest cas l'aplicació, fomentat 
així el bé comú. Són molts els beneficis del PL encara que 
en ocasions es posin en dubte per suposats interessos 
econòmics. L’objectiu d’aquest projecte és: 

 Continuar amb la migració de les eines de la UPC 
al programari lliure.  

 Realitzar la migració de la aplicació que gestiona 
la ocupació d'aules de l’EPSEVG a tecnologies de 
programari lliure .  

Donat que es fa ús de programari lliure, un objectiu a llarg 
plaç, un cop feta la posta en marxa: 

 Millorar l'aplicació segons les necessitats que es 
detectin i permetre el desenvolupament 
col·laboratiu.  

2. Tecnologies utilitzades 

La migració de l’aplicació a programari lliure s’ha realitzat 
en codi HTML i PHP per una banda i el gestor de base de 
dades MySQL. 

HTML és el llenguatge de marcat d’hipertext, que vol dir 
que no es segueix l’estructura lineal d’un text clàssic, sinó 
que aquesta estructura es trenca i podem trobar imatges, 
enllaços, so, etc. Es tracta del llenguatge amb el qual es 
defineixen les pàgines web.  

Els navegadors interpreten les etiquetes HTML que hi ha 
dins dels documents. Les etiquetes ens indiquen el format i 
van intercalades amb el text que es vol presentar.  

PHP és un llenguatge de codi obert interpretat, d’alt nivell, 
inclòs a codi HTML i executat al servidor. 

El codi PHP construeix el codi HTML de la pàgina web que 
mostra el navegador amb l’avantatja d'haver tractat i/o 
obtingudes dades, per exemple d'una base de dades, que es 
desitgen. L’usuari no pot veure el codi que ha generat la 
pàgina web que se li mostra de manera que puguem 
preservar informació confidencial. 

MySQL és un sistema d’administració de bases de dades 
relacionals, multifil i multiusuari, que utilitza el llenguatge 

SQL. SQL és un llenguatge estàndard de comunicació amb 
bases de dades relacionals. És a dir, és un llenguatge 
normalitzat que ens permet treballar amb qualsevol 
llenguatge, en combinació amb qualsevol base dades (SQL 
Server, MySQL...). 

Apache és un servidor HTTP de codi obert i 
multiplataforma. Té una estructura modular. 

3. Funcionament de l’aplicació 

Aquesta aplicació és un recurs pels col·lectius PDI / PAS 
(Personal Docent Investigador / Personal d'Administració i 
Serveis) del campus de la UPC a Vilanova i la Geltrú. 

L'Escola facilita un espai web adreçat als col·lectius PDI / 
PAS, on es dona accés als principals recursos i aplicatius 
docents. Un d'aquests aplicatius és l'Ocupació/Reserva 
d'aula. 

 

Fig 1.Pantalla inicial de l’Aplicació Ocupació d’Aules 

Cada quadrimestre, una vegada generats els horaris de les 
diferents assignatures, des dels Serveis d'Informació i 
Organització de l’Escola s'informa de l'ocupació de les 
aules mitjançant aquesta aplicació. A cada assignatura se li 
assigna aula, dies i hores. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Coneixement


L'aplicació informa l'ocupació de les aules de l'Escola en 
una setmana concreta a partir d'una data introduïda per 
l'usuari, informant de la matèria que s'imparteix i el 
professor o personal que utilitza l'espai. 

Una peculiaritat dels horaris d'una assignatura és que poden 
ser setmanals o quinzenals, fins i tot mensuals 
excepcionalment. Si és setmanal es fa constar de color blau. 
Si és quinzenal, apareix groc o granate en funció de la 
setmana que es consulta. L'aplicació no especifica si és 
mensual. 

 

Fig 2.Exemple de consulta a l’Aplicació Ocupació d’Aules 

L’aplicació interacciona amb l’usuari d’aquesta manera: 

1. Inicialment l'usuari només pot “clickar un aula” 
per consultar la seva ocupació: 

 L'aplicació ensenyarà l'ocupació de l'aula per la 
setmana corresponent al “dia d'avui” 

2. Després:  

 pot especificar una data: llavors l’aplicació 
ensenyarà l'ocupació de l'aula per la setmana 
corresponent al dia de la data especificada. 

 pot especificar una altra aula: llavors l’aplicació 
ensenyarà l'ocupació de l'aula especificada per la 
setmana corresponent al dia de la data 
especificada, en el seu defecte corresponent al “dia 
d'avui” 

4. Eines utilitzades 

Per desenvolupar l’aplicació s’han utilitzat les tecnologies 
especificades anteriorment amb les següents eines. 

XAMPP, plataforma d'eines de programari lliure que conté 
Apache, MySQL, PHP i Perl. Fàcil d'instal·lar i útil pel 
projecte per facilita un servidor Apache i un administrador 
d'un gestor de base de dades MySQL, el necessari per poder 
fer les proves necessàries tant per sol·licituds web com per 
consultes a la base de dades. 

phpMyAdmin, administrador del gestor de la base de 
dades que facilita XAMPP. Amb phpMyAdmin s'ha 
instal·lat i interaccionat amb la base de dades de proves del 
projecte. 

Firebug del navegador Mozilla. Aquest complement 
facilita un seguiment del codi HTML de la pàgina web. 
Gràcies a ell es pot depurar i arribar amb tot detall a les 

implementacions i modificacions necessàries per obtenir el 
resultat esperat. 

PHPEditor. Eina senzilla que facilita molt la programació 
en codi PHP. 

 

Fig 3.La plataforma XAMPP proporciona el servidor Apache i el 
gestor de base de dades MySQL 

5. Base de dades de l’aplicació 

A partir de les necessitats del funcionament requerit i de les 
taules facilitades inicialment per l'Escola, s'ha deduït 
l’anàlisi de la base de dades. 

Els horaris són el centre de l'aplicació que s'ha d'adaptar. A 
partir d'aquí s’ha de poder obtenir totes les dades que es 
necessita ensenyar per un dia/hora/aula. 

A cada quadrimestre es defineixen les assignatures que 
s'imparteixen. Aquestes assignatures tindran un professor 
responsable assignat i se li assignaran diferents hores dels 
horaris. 

Les assignatures estan definides amb tot detall amb 
independència de si es fan o no en l'últim quadrimestre. 
D'aquí aconseguirem les dades pròpies de l'assignatura que 
es vol mostrar per pantalla. 

Es necessita tenir les dades associades a l'Escola de cada 

professor/a. 

Es necessita tenir guardades les dades personals dels/es 

professors/es per mostrar per pantalla les que es desitgen. 

En la figura 4 es mostren les relacions entre les diferents 
entitats, posteriorment transformades en taules. 

 

Fig 4.Model Entitat-Relació 



Per instal·lar la base de dades s’ha utilitzat el 
phpMyAdmin. S’han importat les taules que ha facilitat 
l’Escola de la seva base de dades. Per cada una de les taules 
s’ha generat un fitxer amb les sentències de creació e 
inserció de dades. 

 

Fig 5.Diagrama de la base de dades 

6. Implementació 

S’ha fet un programa amb codi HTML que fa d’interfase 
amb l’usuari. En aquest codi HTML s’han inclòs els fulls 
d’estil CSS que ha facilitat l’Escola. Aquest codi HTML 
s’ha d’ubicar en la ruta de la sol·licitud web que demanarà 
l’usuari. 

S’ha concretat la consulta a fer a la base de dades, a partir 
de l’anàlisi fet i amb les sentències SQL corresponents. 

Dins del codi HTML “es fa una crida” per incloure codi 
PHP: INCLUDE reservar.php 

En aquest codi PHP s’ha programat el tractament de les 
dades. S’han fet els càlculs que es necessiten per fer la 
consulta SQL a la base de dades. Es fa la connexió i  
consulta a la base de dades. També es construeix el codi 
HTML per presentar en el format requerit a l’aplicació les 
dades de la base de dades resultants de la consulta.  

El codi PHP s’ha fet en tres parts: 

1. una incial creant un array de dues dimensions (dia 
i hora) on la primera fila s’informa dels dies i la 
primera columna les hores;  

2. una segona on s’ha fet la consulta i s’ha acumulat 
el contingut tret de la base de dades més el format 
necessari per la presentació per pantalla, en cada 
posició de l’array;  

3. i una tercera on es recorre l’array de dues 
dimensions creat anteriorment  per construir el 
codi HTML que presentarà les dades per pantalla. 

7. Conclusions 

S'ha aconseguit la migració de l'aplicació de l'Ocupació 
d'aules de l'EPSEVG a programari lliure.  

Es pot concloure llavors que el llenguatge PHP és més que 
adient per poder fer la migració de totes les aplicacions 
inclosa aquesta.  

A més, a partir d'ara es podrà millorar l'aplicació, per les 
característiques pròpies del programari lliure, de manera 
col.laborativa segons les necessitats futures que es 
presentin.  

Per una altra banda, també es pot concloure que avui dia 
existeixen suficients eines molt properes que permeten 
programar en codi PHP sense conèixer en profunditat el 
llenguatge de programació, cosa que permet autoformar-se 
a mida que es practica en la pròpia implementació. 

Després d'aquesta experiència, una última conclusió és que 
l'EPSEVG dota als seus alumnes d'aquesta capacitat 
investigadora per poder-se auto-formar en qualsevol 
moment d'un llenguatge nou.  
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