
 

Títol: Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

 

Volum: 1/1 

Alumne: Juan Martínez Bolaños 

 

Director/Ponent: Abelló Gamazo, Alberto 

Departament: ESSI 

Data:25/01/2011 





 

 

DADES DEL PROJECTE 

 

Títol del Projecte: Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

 

Nom de l'estudiant: Juan Martínez Bolaños 

Titulació: Enginyeria Superior Informàtica 

Crèdits: 37,5 

Director/Ponent: Abelló Gamazo, Alberto 

Departament: ESSI 

 

 

MEMBRES DEL TRIBUNAL (nom i signatura) 

 

President:  ENRIQUE MAYOL SARROCA 

 

Vocal:   M. PILAR MUÑOZ GRACIA 

 

Secretari:  ALBERTO ABELLÓ GAMAZO 

 

 

QUALIFICACIÓ 

 

Qualificació numèrica: 

Qualificació descriptiva: 

 

Data: 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President: ENRIQUE MAYOL SARROCA 
Vocal: M. PILAR MUÑOZ GRACIA 

Secretari: ALBERTO ABELLÓ GAMAZO 

Gestió d’assistències a un 
col·legi de primària 
 

Juan Martínez Bolaños 

 





Agraïments 
 

Primer de tot voldria agrair a l’Alberto, director del projecte, haver-me donat 

l’oportunitat de participar en aquest projecte i haver-me guiat i ajudat durant la seva 

realització. 

 

En el terreny personal, vull agrair als meus pares María Antonia i Juan Pedro el seu 

suport no només durant el transcurs del projecte sinó durant tota la carrera, 

ajudant-me i interessant-se per tot allò que feia. 

 

També vull donar les gracies a Laura pels seus suggeriment per millorar el programa 

amb noves característiques. 

 

Per últim, agrair als meus companys de facultat que m’han fet molt amena l’estada a la 

universitat i amb els que he passat moments d’estrès però també moments molt bons. 

Gràcies Josep, Jordi, Xavi, Alfonso, Jessica, Alex per aquests anys. 



 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

9 

Índex 
 

1. Introducció .............................................................................................................. 13 

1.1 Context ............................................................................................................. 13 

1.2 Objectius generals del projecte ....................................................................... 15 

1.3 Software ja existent ......................................................................................... 16 

1.4 Motivació ......................................................................................................... 17 

2. Fases i planificació inicial del projecte ................................................................... 19 

2.1 Fases del projecte ............................................................................................ 19 

2.2 Planificació inicial del projecte ........................................................................ 21 

3. Definició de requeriments ...................................................................................... 23 

3.1 Requisits funcionals ......................................................................................... 23 

3.2 Requisits no funcionals .................................................................................... 26 

4. Especificació ........................................................................................................... 27 

4.1 Casos d’ús......................................................................................................... 27 

4.1.1 Rol de l’administrador .............................................................................. 28 

4.1.2 Rol professor ............................................................................................. 42 

4.1.3 Rol Responsable Menjador ....................................................................... 58 

4.1.4 Rol Responsable Activitats Extraescolars ................................................. 64 

4.1.5 Rol Recepció ............................................................................................. 65 

4.1.6 Requisits comuns ...................................................................................... 67 

4.2 Model conceptual ............................................................................................ 69 

4.2.1 Diagrama de classes ................................................................................. 71 

5. Disseny .................................................................................................................... 77 

5.1 Arquitectura del sistema .................................................................................. 77 

5.2 Diagrames de seqüència .................................................................................. 79 

5.3 Capa de presentació ........................................................................................ 82 

5.4 Capa de domini ................................................................................................ 85 

5.5 Capa de dades .................................................................................................. 87 

5.5.1 Base de dades ........................................................................................... 88 

6. Implementació ........................................................................................................ 93 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

10 

6.1 Tecnologies utilitzades ..................................................................................... 93 

6.1.1 JAVA .......................................................................................................... 93 

6.1.2 PostgreSQL ................................................................................................ 94 

6.2 Estructura de treball ........................................................................................ 95 

7. Proves ..................................................................................................................... 99 

7.1 Detecció d’errors d’implementació ................................................................. 99 

7.2 Detecció d’errors d’usabilitat .......................................................................... 99 

8. Conclusions ........................................................................................................... 101 

8.1 Valoració Personal ......................................................................................... 101 

8.2 Costos ............................................................................................................. 101 

8.3 Planificació final ............................................................................................. 103 

9. Bibliografia ............................................................................................................ 105 

10. Annex 1. Guia d’Usuari ...................................................................................... 107 

10.1 Introducció: ................................................................................................ 107 

10.2 Administrador: ........................................................................................... 109 

10.2.1 Administració de Grups: ......................................................................... 110 

10.2.2 Administració de Menús menjador: ....................................................... 114 

10.2.3 Activitats Extraescolars ........................................................................... 116 

10.2.4 Administració de Festius ........................................................................ 118 

10.2.5 Administració de Professors ................................................................... 119 

10.3 Professor: ................................................................................................... 120 

10.3.1 Passar Llista ............................................................................................ 120 

10.3.2 Seguiment ............................................................................................... 124 

10.3.3 Informes .................................................................................................. 127 

10.3.4 Planning .................................................................................................. 131 

10.3.5 Notificacions ........................................................................................... 133 

10.3.6 Menú personal ........................................................................................ 135 

10.4 Responsable de Menjador: ........................................................................ 136 

10.4.1 Assignar tipus .......................................................................................... 136 

10.4.2 Report ..................................................................................................... 139 

10.4.3 Llista ........................................................................................................ 140 

10.4.4 Notificacions ........................................................................................... 141 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

11 

10.4.5 Menús menjador .................................................................................... 141 

10.5 Responsable d’Activitats Extraescolars: ..................................................... 141 

10.6 Recepció: .................................................................................................... 143 

11. Annex 2. Guia d’Instal·lació i Manteniment ...................................................... 145 

11.1 Introducció ................................................................................................. 145 

11.2 Requisits del sistema .................................................................................. 146 

11.3 Configuració del servidor ........................................................................... 148 

11.4 Configuració del programa ......................................................................... 163 

11.5 Manteniment ............................................................................................. 165 

11.5.1 Fer còpia de seguretat ............................................................................ 165 

11.5.2 Restaurar còpia de seguretat ................................................................. 167 

11.5.3 Esborrar la informació de la base de dades ........................................... 169 

11.5.4 Canviar contrasenyes ............................................................................. 171 

12. Annex 3. Glossari ............................................................................................... 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

12 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

13 

1. Introducció 

Aquest document és la Memòria que recull tota la informació rellevant del projecte 

final de carrera titulat “Gestió d’assistències a un col·legi de primària”. Al llarg de la 

mateixa s’explicarà l’anàlisi de requisits, el disseny de l’aplicació, la implantació al 

col·legi i tota la resta d’informació significativa. 

 

A continuació es descriurà el context del projecte, és a dir, en quin àmbit està inscrit i 

quines necessitats intenta cobrir. També es definiran els seus objectius i, finalment, 

s’explicaran les motivacions que m’han portat a triar aquest projecte com a projecte 

final de carrera per a obtenir el títol d’Enginyer Informàtic.  

1.1 Context 

Des del començament de la comercialització dels primers ordinadors personals a 

principis de la dècada del 1980, la integració d’aquests en el dia a dia de les persones i 

les organitzacions no ha fet més que créixer de forma exponencial.  

Quan van aparèixer els primers PC, el seu ús es limitava pràcticament a empreses, que 

l’utilitzaven bàsicament per calcular, utilitzant fulls de càlcul com VisiCalc, o agilitar 

l’escriptura a màquina amb el WordStar. 

 

Amb l’augment de potència i el descens del seu preu, els ordinadors han anat 

introduint-se en tots els àmbits de treball i oci de les persones, facilitant la realització 

de qualsevol treball. 

 

Aquest és el cas dels col·legis i escoles, on la irrupció de la tecnologia a les aules durant 

els últims anys no ha fet més que créixer, ja que no només s’han introduït ordinadors 

als col·legis com una eina més per facilitar les tasques administratives i de gestió 

interna com en qualsevol altra empresa, sinó que s’ha convertit en un instrument més 

per impartir les classes, amb una variada gamma d’aparells electrònics com portàtils, 

pissarres digitals, etc.  
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Figura 1 - Exemple de pissarra digital 
 

Aquesta introducció de la tecnologia a les aules està recolzada per les institucions 

públiques, i són elles les que proporcionen portals amb la intenció d’apropar els 

recursos formatius tant a professors com a alumnes. Un exemple és XTEC (Xarxa 

Telemàtica de Catalunya) en el cas de Catalunya, on es subministren eines per facilitar 

l’estudi als alumnes, però també proporcionen, entre d’altres coses, aplicacions 

interactives que els professors puguin utilitzar a classe 

 

 

Figura 2 - Logotip XTec 

 

Tot i així, no tot a les aules ha evolucionat de la mateixa manera que l’ensenyament, ja 

que a molts centres el personal docent ha de desenvolupar les seves tasques (control 

de tutoria, control d’assistència, etc), sense cap ajuda informàtica.  

 

Aquest projecte pretén donar solució a gran quantitat d’aquests problemes, o, si més 

no, als expressats pels professors i resta de personal del Col·legi “Els Pins”, de 

Castelldefels, amb la creació i desenvolupament d’un software específic. 
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1.2 Objectius generals del projecte 

Com ja s’ha esmentat al punt anterior, l’objectiu principal del projecte és ajudar al 

personal docent amb el desenvolupament d’un software a mida que faciliti la gestió 

d’un col·legi. Concretament, el software desenvolupat és pel centre CEIP Els Pins, de 

Castelldefels. 

 

Inicialment, l’objectiu era fer un software per portar a terme un control d’assistència a 

classe dels alumnes. No obstant, en successives reunions amb el col·legi es van anant 

ampliant aquests objectius precisament amb la pretensió de poder realitzar totes les 

tasques del centre utilitzant l’ordinador, a fi i efecte d’eliminar les eines rudimentàries 

que es venien fent servir fins aquell moment, tal com llibretes i llistats amb les 

relacions d’alumnes. Així, el software a desenvolupar compliria els següents objectius: 

 

 Control d’assistències dels alumne: El software ha de permetre als professors 

poder realitzar totes les tasques relacionades amb l’assistència, com per 

exemple passar llista, justificar faltes o retards indicant-ne el motiu, treure 

informes d’assistència, etc. 

 Gestió del menjador: El programa ha de possibilitar que el personal de 

menjador pugui saber quins alumnes es queden cada dia al menjador sense 

haver d’interrompre les classes. A més, ha de permetre assignar els alumnes als 

diferents tipus d’usuari de menjador (fix, esporàdic), assignar i desassignar els 

dies que es quedaran els alumnes, el tipus de menú, etc. 

 Gestió de les activitats extraescolars: Al igual que en el menjador, el 

responsable de cada activitat extraescolar ha de poder saber quins alumnes de 

l’activitat de la que és responsable han assistit a classe per, per exemple, 

programar el tipus d’exercicis d’entrenament, portar-los al poliesportiu, etc. 

 Recepció: El software ha d’intentar evitar les continues interrupcions que es fan 

a les classes quan el personal de recepció ha de fer arribar al professor algun 

comunicat o informació sobre un determinat alumne. Aquesta comunicació es 

farà mitjançant el software desenvolupat. 
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 Emmagatzemar la planificació dels professors: Cada professor tenia la 

planificació setmanal en format paper, cosa que feia complicat per un professor 

substitut saber què ha d’explicar exactament. Ara, la planificació es podrà 

anotar i modificar mitjançant el programa. 

 Control de tutoria: Per fer el seguiment del comportament i evolució dels 

alumnes, els professors utilitzaven llibretes amb un llistat de noms. El programa 

farà possible substituir aquestes llibretes per un seguiment automatitzat que 

oferirà la possibilitat de què els paràmetres que s’avaluen a un curs i una 

assignatura siguin totalment configurables per part de cada professor, tant en 

nombre com en qualificació. 

 Extracció d’informes: És important que el programa ofereixi l’opció d’extreure 

informes en format paper, tant d’assistència com del seguiment de les 

assignatures, per fer així una completa avaluació dels alumnes. També 

proporcionarà informes en format Excel per facilitar la facturació dels dies de 

menjador utilitzats. 

 

Per realitzar tot això es necessari que es pugui fer una completa configuració de l’ús 

del programa: els alumnes de cada curs, els d’activitats extraescolars, els usuaris del 

menjador, les assignatures y la seva valoració, els dies festius del col·legi, etc. 

1.3 Software ja existent 

En aquest apartat es relacionarà el software més significatiu que ja existeix per a 

l’administració de col·legis i es comentarà el motiu pel qual s’ha optat per crear-ne un 

de nou en comptes d’utilitzar els ja existents. 

 

Al mercat poden trobar-se diversos programaris per a la gestió de col·legis, com poden 

ser MentorVox o Ciudad Educativa, que són privatius, o SchoolTools que és 

OpenSource. 

 

En el nostre cas en concret, un dels requisits del projecte és que sigui gratuït i no 

suposi cap despesa per al col·legi. És per això que l’única opció viable seria 

SchoolTools. No obstant, el problema fonamental per a la seva instal·lació és que 
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només funciona si s’instal·la a la distribució Ubuntu, i cap ordinador del col·legi 

funciona amb Linux, ni tan sols el servidor, fet que impossibilita la instal·lació de 

SchoolTools. 

 

D’altres inconvenients d’aquests “paquets” per a la gestió escolar és que són molt 

genèrics i és altament possible que no resolguin tots els problemes específics del 

col·legi, com la gestió del menjador i les activitats extraescolars; o són massa rígids per 

poder tutoritzar les assignatures amb flexibilitat, ja que gairebé tots aquests 

programes estàndard només permeten introduir notes, però no altres requisits 

importants pel personal docent, com per exemple si l’alumne ha portat a classe el 

material de l’assignatura o se l’ha oblidat a casa. 

 

És per això que per complir tots els objectius mencionats anteriorment ha estat 

necessari realitzar un software a mida del col·legi, adaptant el programa a la seva 

organització interna i forma d’organitzar les classes, l’assistència al menjador i les 

activitats extraescolars, i no a l’inrevés. 

1.4 Motivació 

Hi ha diversos aspectes que m’han motivat a escollir aquest projecte com a Projecte 

Final de Carrera. 

 

L’enginyeria del software és una branca dels estudis que m’ha apassionat al llarg 

d’aquests 5 anys i a la qual m’agradaria orientar amb preferència la meva carrera 

professional. És per això que aquest projecte ha estat per a mi molt estimulant en 

aquest sentit, ja què s’ha de passar per totes les fases de l’enginyeria del software, 

reunions amb el col·legi (client), presa de requisits, disseny de la base de dades, 

disseny de l’aplicació, implementació, etc. 

 

Un altre motiu de satisfacció és que el software s’ha desenvolupat expressament per 

resoldre problemes concrets d’ordre pràctic, seguint les indicacions i adaptant-se  a la 

manera de treballar dels usuaris, i s’utilitzarà cada dia en un col·legi fent més fàcil la 
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feina a professors i resta de personal i ajudant a estendre la tecnologia als centres 

escolars. 

 

Per últim, la tecnologia utilitzada per desenvolupar aquest projecte és la que més 

m’agrada i és una de les més potents i demandades al món laboral, per la qual cosa 

considero que el projecte és molt interessant i profitós una vegada es posi en marxa al 

col·legi. 
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2. Fases i planificació inicial del projecte 

En aquest apartat es detallarà com ha evolucionat el projecte, explicant per quines 

fases ha passat i quines tasques s’han realitzat en cadascuna d’elles. Finalment 

s’inclourà un diagrama de Gantt.  

El diagrama de Gantt és una eina gràfica molt útil per planificar projectes que té com a 

objectiu mostrar el temps previst a dedicar a cada una de les sub-tasques d’un 

projecte.  

2.1 Fases del projecte 

Aquest projecte s’ha desenvolupat sota un model de prototipat que bàsicament 

consisteix en realitzar petites parts funcionals del software per poder entregar al 

client. Una vegada entregades al client es refina segons les seves indicacions i es 

comença la construcció d’un altre prototipus. A continuació es mostra una imatge de 

les diferents fases que passa un producte de software utilitzant un model de 

prototipat. 

 

Figura 3 - Imatge explicativa del model de prototipat1 

                                                 
1
 Imatge extreta de http://cflores334.blogspot.es/1192848180/ 

http://cflores334.blogspot.es/1192848180/
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Aquest model és útil quan el client coneix els objectius generals del software però no 

identifica els requisits detallats de l’entrada, processament o sortida. Tot i que usar 

prototips té altres avantatges, com poden ser la utilització per part del client dels 

prototips per adaptar-se al programa abans de la versió final, la seva utilitat per 

testejar-lo, etc., la principal raó ha estat precisament que el client, els professors del 

col·legi, no sabien com identificar o especificar correctament tots els detalls del 

software, sinó que només tenien una idea de què els hi havia de solucionar. 

 

A continuació s’explica en què consisteixen les principals fases que apareixen a la 

imatge de la Figura 3: 

 

 Disseny: En aquesta fase es realitzarà el disseny del prototip que es vol 

construir. En el disseny s’han d’especificar les taules de la base de dades que 

s’utilitzaran, la interacció amb l’usuari, tractament d’excepcions, etc.  

 Construcció del prototipus: Una vegada tenim especificat el disseny del 

prototipus ja podem implementar-lo per després mostrar-lo al client. 

 Avaluació del prototipus: Quan tenim el prototipus acabat l’ensenyem al client 

perquè el provi i proposi les modificacions que estimi oportunes. 

 Refinament del prototipus: En aquesta fase, desprès d’incorporar els 

suggeriments del client, es torna a provar que funcioni correctament. 

 

Aquest document explicarà les diferents etapes per les que ha passat el projecte. Per 

simplicitat del document s’explicaran les fases de disseny, la d’implementació i la de 

presa de requisits o testing en capítols individuals, per facilitar-ne la comprensió. Cal 

deixar clar però que l’estructura d’aquest document no és totalment fidel a la 

desenvolupada durant el projecte, que com ja s’ha dit anteriorment ha estat per 

prototipus. 
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2.2 Planificació inicial del projecte 

Els diagrames de Gantt que es mostraran a continuació reflecteixen la planificació 

inicial del projecte. La planificació del projecte comença en juny ja que està pensat 

perquè cada dia siguin aproximadament 4-5 hores de treball.  
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Figura 4 - Planificació inicial 
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3. Definició de requeriments 

L’anàlisi de requeriments consisteix a obtenir, analitzar i especificar les condicions o 

necessitats que ha de satisfer un determinat programa a desenvolupar per a solucionar 

un problema o assolir un objectiu. Aquestes condicions s’anomenen requeriments (o 

requisits) i es divideixen tradicionalment en dos tipus: els funcionals i els no funcionals. 

 

Els requeriments funcionals son els que ha de tenir l’aplicació per a funcionar 

correctament, és a dir, totes les funcionalitats o comportaments que ha de tenir el 

sistema, les entrades i sortides. En canvi, els requeriments no funcionals son les 

qualitats generals que ha de tenir l’aplicació, criteris que poden ajudar a jutjar-la, com 

factors de qualitat, de rendiment, seguretat, etc.  

 

La principal tècnica d’obtenir requeriments, i és com s’ha fet en aquest projecte, és 

realitzant entrevistes amb els clients (també anomenats “stakeholders”). 

 

3.1 Requisits funcionals 

Amb el col·legi es va acordar que no hi hauria un usuari per cada persona docent, sinó 

que hi hauria un usuari per cada rol que hi hagués al sistema. En el nostre cas els rols 

presents són: Administrador, Professor, Responsable menjador, Responsable activitats 

extraescolars i Recepció. 

A continuació presentarem les funcionalitats que pot realitzar cada rol. 

 

Administrador: Les funcions que ha de poder realitzar l’administrador són les 

següents: 

- Introduir alumnes al sistema a partir d’un fitxer CSV: L’administrador ha de 

poder fer càrrega massiva d’estudiants. S’ha escollit el format CSV perquè és el 

format amb el que la Generalitat de Catalunya els hi proporciona les llistes 

d’alumnes. 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

24 

- Crear cursos i activitats extraescolars i de menjador: L’administrador ha de 

poder crear cursos, menús de menjador (per a casos d’intoleràncies) i activitats 

extraescolars. Una vegada creades, també podrà modificar-les o eliminar-les. 

- Assignar alumnes a aquests cursos i activitats: Una vegada l’administrador ha 

creat les diferents activitats els hi pot assignar o desassignar alumnes. 

- Introduir al sistema els dies festius (no lectius): És necessari que l’administrador 

introdueixi els dies festius en el sistema, ja que són necessaris per al càlcul dels 

dies que els alumnes utilitzen el servei de menjador. 

- Crear noves assignatures i assignar-les als diferents cursos: L’administrador serà 

l’encarregat de crear les assignatures i assignar-les als diferents cursos. 

- Afegir professors: A una de les últimes reunions, el client va afegir el requisit de 

tenir un planning per cada professor. És per això que l’administrador pot afegir 

i eliminar professors. 

- Gestionar copies de seguretat: L’administrador ha de poder crear i restaurar 

copies de seguretat de la base de dades. Aquesta funcionalitat no estarà 

implementada pel sistema software, sinó que a la Guia d’Instal·lació  (Annex 2) 

s’explicarà com fer-ho utilitzant les eines del SGBD escollit. 

 

Professor: Les funcions que ha de poder realitzar el professor són les següents: 

- Passar llista i justificar faltes d’alumnes: El professor ha de poder portar un 

control d’assistència dels alumnes. És per això que pot passar llista cada dia i 

justificar o no les faltes o retards dels alumnes. El sistema també li ha de 

permetre treure informes d’assistència tant d’un alumne en concret com de tot 

un curs. 

- Realitzar un seguiment de les assignatures per cada alumne: El sistema ha de 

permetre al professor portar un seguiment de cada assignatura per cada 

alumne, deixant que el professor triï els paràmetres a avaluar per a cada curs i 

assignatura. 

- Consultar i modificar un planning per curs: El sistema tindrà un planning horari 

amb la planificació setmanal de cada curs. Aquesta planificació la podran 

modificar i consultar els professors. És important tenir aquesta funcionalitat ja 
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que ajuda a que si s’ha de fer alguna substitució es sàpiga en tot moment què 

s’ha de fer. 

- Poder comunicar-se amb menjador, recepció o qualsevol altre curs: Per evitar 

interrupcions a les classes és important que el professor pugui comunicar-se 

amb la resta de cursos, recepció o menjador. 

- Tenir un menú personal on pugui tenir el seu horari i anotacions personals: El 

sistema permetrà a cada professor tenir el seu menú personal on podrà tenir el 

seu horari i les seves anotacions personals. 

 
 
Responsable menjador: El responsable del menjador pot utilitzar les mateixes 

funcionalitats que l’administrador en aquesta matèria (creació de menús, assignació 

d’alumnes) i, a més a més, pot realitzar les següents accions: 

- Assignar el tipus d’usuari de menjador de l’alumne (si és fix o esporàdic i si està 

o no becat).  

- Assignar els dies que es queda un alumne al menjador: En cas que un alumne 

sigui fix, automàticament el sistema assignarà tots els dies. Si l’alumne és 

esporàdic, el responsable de menjador ha de poder assignar-li i desassignar-li 

els dies que es quedarà a menjador. 

- Treure informe menjador: El responsable de menjador ha de poder extreure 

informes d’intervals de temps en concret per poder saber quins alumnes han 

utilitzat el servei de menjador i durant quants dies.  

- Extreure una llista dels alumnes que es queden a menjador: Per poder 

planificar millor el menjador, el responsable ha de tenir una llista de tots els 

alumnes que es quedaran un dia en concret a dinar. En aquesta llista s’indicarà 

si l’alumne té assignat un menú especial. 

- Comunicar-se amb els cursos i recepció: El responsable de menjador pot enviar 

i rebre notificacions a recepció o a qualsevol dels cursos. 

 

Recepció: El personal de recepció ha de poder realitzar la següent acció: 

- Enviar i rebre notificacions: Per evitar interrupcions a les classes és necessari 

que recepció pugui enviar i rebre missatges a qualsevol curs o menjador. 
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Responsable activitats extraescolars: El responsable de les activitats extraescolars pot 

utilitzar les mateixes funcionalitats que l’administrador en aquesta matèria (creació 

d’activitats, assignació d’alumnes) i, a més a més, pot extreure la llista dels alumnes 

que estan apuntats a una activitat extraescolar i han assistit aquella tarda al col·legi. 

3.2 Requisits no funcionals 

Tal com ja s’ha explicat anteriorment, els requisits no funcionals no serveixen per 

descriure les accions que ha de tenir un programa, sinó que descriuen certes 

característiques d’aquest. 

 

- Usabilitat i interfície d’usuari: La usabilitat és la capacitat del programari per a 

ser entès, après, usat i ser atractiu per als usuaris finals. En el nostre cas és 

possible que molts dels usuaris no tinguin grans coneixements tècnics. Per això 

les diferents pantalles han de ser fàcils d’utilitzar i molt intuïtives. 

- Estabilitat: El software a crear ha de ser estable i robust, és a dir que en cas 

d’error no caigui tot el sistema. 

- Plataforma i preu: Un dels requisits del sistema és que no havia de suposar cap 

cost per al col·legi. Per això la plataforma escollida per desenvolupar el projecte 

és gratuïta. 

- Documentació: Juntament amb el programa, s’ha d’entregar un manual que 

inclogui les diferents accions que pot fer cada rol. 
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4. Especificació 

L’especificació d’un sistema software consisteix en un document que estableix de 

forma clara totes les característiques que ha de complir un sistema d’informació. Per 

assolir aquest objectiu s’utilitzen certes tècniques estàndard a tots els documents 

d’especificació com són la descripció dels casos d’ús o la creació d’un diagrama UML 

per mostrar com interactuen entre ells els diferents components/objectes del 

programa.   

 

4.1 Casos d’ús 

L’especificació de casos d’ús serveix per veure com actua el sistema des del punt de 

vista de l’usuari, és a dir, quines accions pot realitzar un usuari concret en el nostre 

sistema. Per facilitar la comprensió dels casos d’ús s’acostuma a adjuntar un diagrama 

que mostra de manera gràfica les accions que poden realitzar els diferents usuaris/rols 

del sistema.  

 

Per entendre millor el diagrama de casos d’ús s’explicarà a continuació el significat dels 

elements que el composen. 

 Cas d’ús: Un cas d’ús representa una o diverses funcionalitats que pot realitzar 

un usuari. La manera de representar-ho és la següent: 

 

Figura 5 - Cas d'ús 

 

 Actor: Són els usuaris o, millor dit, els rols d’usuari, als que se’ls hi relaciona els 

casos d’ús que poden executar. 

 

 
Figura 6 - Actor 
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4.1.1 Rol de l’administrador 

 
L’administrador és l’usuari encarregat d’introduir al sistema les dades necessàries per 

al correcte funcionament d’aquest. A continuació es mostra el diagrama de casos d’ús 

de l’administrador i la interacció amb el sistema de cadascú d’ells. 

 
 

 
Figura 7 - Casos d'ús de l'Administrador 
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#1 Crear activitat 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador crea un curs o un menú de menjador o una activitat 
extraescolar. 

Justificació: És necessari que el sistema permeti crear diverses activitats per després 
poder assignar alumnes. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El responsable de l’activitat vol crear una nova activitat. 

Condició de satisfacció: El sistema mostra que s’ha creat l’activitat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra el menú per 
Crear/Modificar/Eliminar activitat. 

2 L’administrador selecciona l’opció 
de Crear i selecciona si vol crear un 
curs, una activitat extraescolar o un 
menú de menjador. 

 

3  El sistema mostra un menú per 
seleccionar el nom de l’activitat, els dies 
que es realitza i si es vol afegir algun 
comentari sobre aquesta, com pot ser el 
tutor del curs que es crea o el 
responsable de menjador. 

4 L’administrador omple les dades 
necessàries per a la creació de 
l’activitat. 

 

5 L’administrador Accepta.  

6  El sistema mostra que tot ha anat 
correctament. 

Extensions 

3a L’usuari cancel·la 
  3a1 El cas d’ús acaba. 
5a L’usuari no ha introduït cap nom per l’activitat 
   5a1 El sistema mostra que el nom no és vàlid 

 
 
 
 

#2 Modificar activitat 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador ha de poder modificar les propietats d’una activitat una 
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vegada (cursos, menú de menjador, activitats extraescolars) creada. 

Justificació: És necessari que el sistema permeti modificar el nom o la descripció 
d’una activitat ja creada. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 3 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El responsable de l’activitat vol modificar una activitat. 

Condició de satisfacció: El sistema mostra que s’ha modificat l’activitat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra el menú per 
Crear/Modificar/Eliminar activitat on es 
mostra una llista amb les activitats 
creades. 

2 L’administrador selecciona l’activitat 
que vol modificar i fa click a 
Modificar. 

 

3  El sistema mostra un menú on es mostren 
les propietats actuals de l’activitat 
seleccionada. 

4 L’administrador edita les propietats 
que vol canviar. 

 

5 L’administrador Accepta.  

6  El sistema mostra que tot ha anat 
correctament. 

Extensions 

3a L’usuari cancel·la 
  3a1 El cas d’ús acaba. 

 
 

#3 Eliminar activitat 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador ha de poder eliminar una activitat una vegada creada. 

Justificació: És necessari que el sistema permeti eliminar activitats (cursos, menú de 
menjador, activitats extraescolars) ja creades. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 3 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El responsable de l’activitat vol eliminar una activitat. 

Condició de satisfacció: El sistema mostra que s’ha eliminat l’activitat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra el menú per 
Crear/Modificar/Eliminar activitat on es 
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mostra una llista amb les activitats 
creades. 

2 L’administrador selecciona l’activitat 
que vol modificar i fa click a 
Eliminar. 

 

3  El sistema mostra un avís explicant que si 
s’esborra l’activitat també es perdran 
totes les dades associades a aquesta. 

4 L’usuari Accepta.  

5  El sistema mostra que l’activitat s’ha 
eliminat correctament. 

Extensions 

4a L’usuari no accepta. 
  4a1 El cas d’ús acaba. 

 

#4 Assignar alumnes a activitat extraescolar 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol assignar quins alumnes estan a una activitat 
extraescolar. 

Justificació: S’ha de poder assignar quins alumnes assisteixen a una activitat 
extraescolar en concret. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol assignar alumnes a una activitat extraescolar. 

Condició de satisfacció: S’assignen els alumnes i es mostra que l’assignació ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb les 
diferents activitats extraescolars ja 
creades. 

2 L’administrador selecciona l’activitat 
a la que vol assignar alumnes. 

 

3  El sistema mostra un desplegable amb els 
diferents cursos ja creats. Al seleccionar 
un, apareix a baix la llista dels alumnes 
d’aquest curs. 

4 L’administrador selecciona el curs i 
els alumnes d’aquest que vol 
assignar i fa click a Assignar. 

 

5  El sistema afegeix a la llista on estan tots 
els alumnes de l’activitat els alumnes 
seleccionats per l’administrador. 
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6 L’administrador Accepta.  

  El sistema assigna als alumnes i mostra 
que tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a L’usuari pot executar el cas d’ús desassignar alumnes d’una activitat extraescolar 
on l’activitat extraescolar és la mateixa que s’ha seleccionat en el punt 2. 
6a L’administrador cancel·la 
   6a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 

#5 Desassignar alumnes d’una activitat extraescolar 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol desassignar alguns dels alumnes que estan apuntats a 
una activitat extraescolar 

Justificació: S’ha de poder desassignar alumnes que prèviament s’han assignat a una 
activitat extraescolar. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol assignar alumnes a una activitat extraescolar. 

Condició de satisfacció: Es desassignen els alumnes i es mostra que ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb les 
diferents activitats extraescolars ja 
creades. 

2 L’administrador selecciona l’activitat 
de la que vol desassignar alumnes. 

 

3  El sistema mostra una llista dels alumnes 
apuntats a l’activitat seleccionada. 

4 L’administrador selecciona els 
alumnes que vol desassignar i fa 
click a Desassignar. 

 

5  El sistema elimina de la llista dels 
alumnes apuntats a l’activitat 
extraescolar als alumnes seleccionats. 

6 L’administrador Accepta.  

  El sistema desassigna als alumnes i 
mostra que tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a L’usuari pot executar el cas d’ús Assignar alumnes a una activitat extraescolar on 
l’activitat extraescolar és la mateixa que s’ha seleccionat en el punt 2. 
6a L’administrador cancel·la 
   6a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 
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#6 Assignar alumnes a menú menjador 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol assignar quins alumnes estan a un menú de menjador. 

Justificació: S’ha de poder assignar quins alumnes estan apuntats a un menú de 
menjador en concret. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol assignar alumnes a un menú de menjador. 

Condició de satisfacció: S’assignen els alumnes i es mostra que l’assignació ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb les 
diferents menú de menjador ja creats. 

2 L’administrador selecciona l’activitat 
a la que vol assignar alumnes. 

 

3  El sistema mostra un desplegable amb els 
diferents cursos ja creats. Al seleccionar 
un, apareix a baix la llista dels alumnes 
d’aquest curs. 

4 L’administrador selecciona el curs i 
els alumnes d’aquest que vol 
assignar i fa click a Assignar. 

 

5  El sistema afegeix a la llista on estan tots 
els alumnes del menú de menjador els 
alumnes seleccionats per l’administrador. 

6 L’administrador Accepta.  

  El sistema assigna als alumnes i mostra 
que tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a L’usuari pot executar el cas d’ús desassignar alumnes d’un menú de menjador on el 
menú de menjador és el mateix que s’ha seleccionat en el punt 2. 
6a L’administrador cancel·la 
   6a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 

#7 Desassignar alumnes d’un menú de menjador 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol desassignar alguns dels alumnes que estan apuntats a 
un menú de menjador 
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Justificació: S’ha de poder desassignar alumnes que prèviament s’han assignat a un 
menú de menjador. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol desassignar alumnes a un menú de menjador. 

Condició de satisfacció: Es desassignen els alumnes i es mostra que ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb els 
diferents menús de menjador ja creats. 

2 L’administrador selecciona el tipus 
de menjador del que vol desassignar 
alumnes. 

 

3  El sistema mostra una llista dels alumnes 
apuntats al menjador seleccionat. 

4 L’administrador selecciona els 
alumnes que vol desassignar i fa 
click a Desassignar. 

 

5  El sistema elimina de la llista dels 
alumnes apuntats al menú de menjador 
als alumnes seleccionats. 

6 L’administrador Accepta.  

  El sistema desassigna als alumnes i 
mostra que tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a L’usuari pot executar el cas d’ús Assignar alumnes a un menú de menjador on el 
menú de menjador és el mateix que s’ha seleccionat en el punt 2. 
6a L’administrador cancel·la 
   6a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 

#8 Treure llista alumnes assignats a activitat extraescolar 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol extreure una llista amb les persones assignades a una 
activitat extraescolar 

Justificació: Per poder tenir impresa la llista d’alumnes d’una activitat extraescolar 
s’ha de poder extreure un document amb els alumnes assignats a una activitat 
extraescolar. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 
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Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol extreure la llista dels alumnes apuntats a una activitat 
extraescolar. 

Condició de satisfacció: Es mostra un .pdf amb els alumnes apuntats a l’activitat 
extraescolar. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb les 
diferents activitats extraescolars ja 
creades. 

2 L’administrador selecciona l’activitat 
de la qual vol l’informe. 

 

3  El sistema obre un PDF amb que conté la 
informació dels alumnes que estan 
assignats a l’activitat extraescolar 
seleccionada 

#9 Treure llista alumnes assignats a un menú de menjador 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol extreure una llista amb les persones assignades a un 
menú de menjador. 

Justificació: Per poder tenir impresa la llista d’alumnes d’un menú de menjador s’ha 
de poder extreure un document amb els alumnes assignats a un menú de menjador. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol extreure la llista dels alumnes apuntats a una activitat 
extraescolar. 

Condició de satisfacció: Es mostra un .pdf amb els alumnes apuntats a l’activitat 
extraescolar. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb els 
diferents menú de menjador 
extraescolars ja creats. 

2 L’administrador selecciona el menú 
de menjador del qual vol l’informe. 

 

3  El sistema obre un PDF amb que conté la 
informació dels alumnes que estan 
assignats a al menú de menjador 
seleccionat. 
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#10 Assignar/Desassignar alumnes a un curs 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol assignar alumnes a un curs ja creat. 

Justificació: S’ha de poder assignar quins alumnes són de cada curs 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol assignar els alumnes que aniran a un curs ja creat 

Condició de satisfacció: Els alumnes assignats al curs passen a ser els que 
s’introdueixen en un fitxer .CSV. Es mostra que tot ha anat bé. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un desplegable amb els 
cursos ja creats 

2 L’administrador clica a seleccionar 
un fitxer. Selecciona el fitxer .CSV 
amb la informació corresponent als 
alumnes. 

 

3  El sistema mostra els noms dels alumnes 
que conté el fitxer seleccionat. 

4 L’administrador accepta.  

5  S’assignen els alumnes al curs. Es mostra 
que tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a L’administrador cancel·la. 
   4a1 S’acaba el cas d’ús. 

#11 Crear Assignatura 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol crear una assignatura. 

Justificació: S’ha de poder crear assignatures per després poder-les assignar a cursos. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol crear una nova assignatura. 

Condició de satisfacció: Es crea una nova assignatura. Es mostra que tot ha anat 
correctament. 
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Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un formulari per 
introduir el nom de l’assignatura. 

2 L’administrador introdueix el nom 
de l’assignatura que vol crear i 
accepta. 

 

3  El sistema crea l’assignatura i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a L’administrador cancel·la. 
   2a1 S’acaba el cas d’ús. 
3a El sistema mostra que no s’ha creat l’assignatura perquè ja hi ha una creada amb el 
mateix nom. 

#12 Eliminar Assignatura 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol eliminar una assignatura ja creada. 

Justificació: S’ha de poder crear assignatures per després poder-les assignar a cursos. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol crear una nova assignatura. 

Condició de satisfacció: Es crea una nova assignatura. Es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un desplegable amb 
totes les assignatures ja creades 
informant que si s’elimina una 
assignatura també s’esborrarà tota la 
informació associada a aquesta. 

2 L’administrador selecciona una 
assignatura i Accepta. 

 

3  El sistema elimina l’assignatura 
correctament. 

Extensions 

2a L’administrador cancel·la. 
   2a1 S’acaba el cas d’ús. 
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#13 Assignar assignatures a curs 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol assignar una assignatura a un curs prèviament creat. 

Justificació: S’ha de poder assignar assignatures a cursos. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol assignar una assignatura a un curs. 

Condició de satisfacció: S’assignen les assignatures al curs seleccionat. Es mostra que 
tot ha anat bé. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un desplegable amb la 
llista de tots els cursos creats. Quan es 
selecciona un curs es mostra les 
assignatures que no té assignades a 
aquest. 

2 L’administrador selecciona el curs al 
que li vol assignar assignatures. 

 

3 L’administrador selecciona les 
assignatures que vol assignar al curs 
i clicka Acceptar 

 

4  El sistema assigna les assignatures 
seleccionades al curs seleccionat i mostra 
que tot ha anat correctament 

Extensions 

*  L’administrador pot executar el cas d’ús desassignar assignatures d’un curs. 
*  L’administrador pot executar el cas d’ús Crear assignatura 
*  L’administrador pot executar el cas d’ús Eliminar assignatura 
3a L’administrador cancel·la 
   3a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 

#14 Desassignar assignatures d’un curs 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol desassignar una o diverses assignaturas a un curs 
prèviament assignades. 

Justificació: S’ha de poder desassignar assignatures a cursos. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol deassignar assignatures d’un curs. 
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Condició de satisfacció: Es desassignen les assignatures seleccionades pel curs 
seleccionat i es mostra que tot ha anat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un desplegable amb la 
llista de tots els cursos creats. Quan es 
selecciona un curs es mostra les 
assignatures ja assignades a aquest. 

2 L’administrador selecciona el curs al 
que li vol desassignar assignatures. 

 

3 L’administrador selecciona les 
assignatures que vol desassignar al 
curs i clicka Acceptar 

 

4  El sistema desassigna les assignatures 
seleccionades al curs seleccionat i mostra 
que tot ha anat correctament 

Extensions 

*  L’administrador pot executar el cas d’ús Assignar assignatures a un curs. 
*  L’administrador pot executar el cas d’ús Crear assignatura 
*  L’administrador pot executar el cas d’ús Eliminar assignatura 
3a L’administrador cancel·la 
   3a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 

#15 Afegir festius 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol afegir quins dies són festius. 

Justificació: S’ha de poder determinar quins dies són festius pel col·legi. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol afegir nous dies festius. 

Condició de satisfacció: S’afegeixen els dies seleccionats i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un calendari. 

2 L’administrador selecciona els dies 
del calendari que vol que siguin 
festius i clicka Acceptar. 

 

3  El sistema afegeix els dies festius i mostra 
que tot ha anat correctament. 

Extensions 

*  L’administrador pot executar el cas d’ús Eliminar festius. 
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2a L’administrador cancel·la 
   2a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 

#16 Eliminar festius 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol eliminar dies festius prèviament afegits. 

Justificació: S’ha de poder eliminar dies són festius. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol eliminar dies festius ja afegits. 

Condició de satisfacció: S’eliminen els dies seleccionats i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb els dies 
festius ja creats. 

2 L’administrador selecciona el dia 
que vol eliminar i clicka Eliminar. 

 

3  El sistema esborra de la llista el dia 
seleccionat. 

4 L’administrador clicka Acceptar.  

5  El sistema deixarà com a dies festius 
aquells que apareguin a la llista i mostra 
que tot ha anat correctament. 

Extensions 

*  L’administrador pot executar el cas d’ús Afegir festius. 
4a L’administrador cancel·la 
   4a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 

#17 Afegir professor 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol afegir un professor. 

Justificació: S’ha de poder afegir professors per tal que aquests tinguin el seu propi 
planning. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol afegir un nou professor. 
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Condició de satisfacció: S’afegeix el professor i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un formulari per a que 
s’introdueixi el nom del nou professor. 

2 L’administrador introdueix el nom 
del nou professor i clicka Acceptar. 

 

3  El sistema afegeix el professor i mostra 
que tot ha anat correctament 

Extensions 

2a L’administrador cancel·la 
   2a1 No es guarden els canvis. Acaba el cas d’ús. 
3a No s’introdueix cap nom de professor. 
   3a1 El sistema mostra que el nom de professor no és correcte. Acaba el cas d’ús. 

#18 Eliminar professor 

Tipus: Essencial 

Descripció: L’administrador vol eliminar un professor. 

Justificació: S’ha de poder eliminar professors. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Administrador 

Precondició:  L’administrador s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: L’administrador vol afegir un nou professor. 

Condició de satisfacció: S’esborra el professor i tota la informació associada a aquest i 
es mostra que tot ha anat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb els 
professors creats. 

2 L’administrador selecciona el 
professor que vol eliminar i clicka 
Eliminar. 

 

3  El sistema mostra un avís que esborrant 
el professor es perdran totes les dades 
relacionades a aquest. 

4 L’administrador accepta.  

  El sistema esborra el professor i tota la 
informació associada a aquest. El sistema 
mostra que tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a No s’introdueix cap nom de professor. 
   4a1 L’administrador cancel·la. Acaba el cas d’ús. 
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4.1.2 Rol professor 

L’usuari professor serà l’encarregat de, gràcies a la informació introduïda per 

l’administrador, fer les accions diàries de passar llista o control d’assistència d’una 

assignatura i després treure’n informes. A continuació s’adjunta el diagrama de casos 

d’ús i l’explicació d’aquests. 

 

 

 

Figura 8 - Casos d'ús del Professor 
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#19 Passar llista 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol passar llista. 

Justificació: S’ha de poder passar llista per tenir constància de quins alumnes han 
assistit a classe. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol passar llista. 

Condició de satisfacció: Es passa llista i es mostra un missatge que ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb els 
alumnes del curs amb el que s’ha logejat. 
Al costat de cada alumne es podrà escollir 
si ha vingut a classe. També es pot escollir 
si l’alumne es queda al menjador o no. 
Segons l’hora que sigui el sistema 
mostrarà el torn de matí o el torn de 
tarda pel dia que es vol passar llista. 

2 El professor posa l’assistència als 
alumnes. També indica si l’alumne 
es quedarà al menjador 

 

3 El professor accepta.  

4  El sistema guarda les dades i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a L’usuari vol canviar el torn o el dia que s’està passant llista. 
   2a1 El sistema actualitza les dades segons el torn i dia que hagi introduït el professor 
   2a2 Tornem al punt 2 

#20 Justificar faltes 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol justificar faltes/retards. 

Justificació: S’ha de poder justificar faltes/retards que ja s’han produït o que es 
produiran.  
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Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol justificar una falta/retard. 

Condició de satisfacció: Es justifiquen les faltes dels dies seleccionats i es mostra que 
ha anat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista dels alumnes 
del grup amb el que s’ha logejat el 
professor. 

2 El professor selecciona l’alumne del 
qual vol justificar les faltes. 

 

3  El sistema mostra en 2 calendaris (un pel  
torn de matí i l’altre pel torn de tarda) les 
faltes no justificades de l’alumne. 

4 El professor selecciona quins dies 
vol justificar. Introdueix una 
justificació i accepta. 

 

5  El sistema guarda els canvis i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a El professor també selecciona que vol veure també les faltes/retards justificats al 
calendari. 
   4a1 El sistema mostra també les faltes/retards justificats. 
   4a2 Anem al punt 4. 
4b El professor cancel·la. 
   4b1 El cas d’ús acaba. 
5a Si no hi havia cap falta/retard es demana a l’usuari si el que vol es posar una falta o 
un retard. 
   5a1 El professor selecciona falta o retard. 
   5a2 Es mostra que tot ha anat correctament. 
5b Si la justificació no és vàlida, és a dir, el professor no ha escrit res, es mostra un 
error. Tornem al punt 4.    

#21 Eliminar faltes 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol eliminar faltes/retards. 

Justificació: S’ha de poder eliminar faltes/retards que s’han introduït erròniament.  

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 
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Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol eliminar una falta/retard. 

Condició de satisfacció: S’eliminen les faltes/retards dels dies seleccionats per 
l’alumne seleccionat i es mostra que ha anat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista dels alumnes 
del grup amb el que s’ha logejat el 
professor. 

2 El professor selecciona l’alumne del 
qual vol justificar les faltes. 

 

3  El sistema mostra en 2 calendaris (un pel  
torn de matí i l’altre pel torn de tarda) les 
faltes no justificades de l’alumne. 

4 El professor selecciona que també 
vol veure les faltes/retards jutificats 

 

  El sistema també mostra les 
faltes/retards jutificats. 

4 El professor selecciona quins dies 
vol eliminar i accepta. 

 

5  El sistema guarda els canvis i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a El professor cancel·la. 
   4a1 El cas d’ús acaba. 

#22 Realitzar tutoria 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol realitzar un seguiment de tutoria del curs. 

Justificació: S’ha de poder tutoritzar un curs per així tenir major control sobre els 
alumnes, com per exemple quins alumnes van sols a casa, quins han portat una 
justificació dels pares,... 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol realitzar tutoria. 

Condició de satisfacció: Es guarden les dades i es mostra que tot ha anat 
correctament. 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

46 

 
 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista dels alumnes 
del grup amb el que s’ha logejat el 
professor. Al costat de cada nom es pot 
seleccionar diferents valors per cada 
paràmetre que el tutor vol controlar. 

2 El professor canvia els valors dels 
paràmetres de certs alumnes. El 
professor accepta. 

 

3  El sistema guarda els canvis i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a Executa el cas d’ús Afegir Paràmetre de control 
   2a1 Tornem al punt 2. 
2b Executa el cas d’ús Eliminar Paràmetre de control 
   2b1 Tornem al punt 2. 
2c El professor cancel·la. 
   2c1 El cas d’ús acaba. 

#23 Realitzar control assignatura 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol realitzar un control sobre una assignatura en concret. 

Justificació: S’ha de poder tutoritzar les assignatures per cada curs per saber el 
rendiment dels alumnes. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol realitzar un control sobre una assignatura. 

Condició de satisfacció: Es guarden les dades i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista dels alumnes 
del grup amb el que s’ha logejat el 
professor. Al costat de cada nom es pot 
seleccionar diferents valors per cada 
paràmetre que el professor de 
l’assignatura vol controlar. 
Es mostren els valors del dia actual. 

2 El professor canvia els valors dels 
paràmetres de certs alumnes. El 
professor accepta. 
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3  El sistema guarda els canvis i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a Executa el cas d’ús Afegir Paràmetre de control 
   2a1 Tornem al punt 2. 
2b Executa el cas d’ús Eliminar Paràmetre de control 
   2b1 Tornem al punt 2. 
2c El professor vol veure els valors d’un dia anterior. Selecciona un altre dia. 
   2c1 El sistema mostra les dades del dia seleccionat. 
   2c2 Tornem al punt 2 
2d El professor cancel·la. 
   2d1 El cas d’ús acaba. 

#24 Afegir paràmetre de control 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol afegir un nou paràmetre a tenir en compte. Pot ser a la 
tutoria, com en el seguiment a una assignatura. 

Justificació: S’han de poder modificar els paràmetres considerats per cada assignatura 
i curs per poder avaluar diferents aspectes segons el curs. També és important poder 
customitzar la tutoria segons el curs. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol afegir un nou paràmetre de control. 

Condició de satisfacció: S’afegeix el nou paràmetre de control i es mostra que ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla on s’ha 
d’introduir els possibles valors que tindrà 
aquest paràmetre de control. 

2 El professor introdueix el nom i els 
valors del paràmetre i accepta. 

 

3  El sistema guarda els canvis i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a El professor cancel·la. 
   2a1 El cas d’ús acaba. 
3a No s’ha introduït cap valor possible o el nom del paràmetre són espais. 
   3a1 El sistema mostra que els valors no són correctes. 
   3a2 Tornem al punt 2. 
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#25 Treure paràmetre de control 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol treure un paràmetre de control abans afegit. 

Justificació: S’han de poder eliminar els paràmetres de control. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol eliminar un paràmetre de control. 

Condició de satisfacció: S’elimina el paràmetre de control i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla amb tots 
els paràmetres per aquell curs i aquella 
assignatura o tutoria. 

2 El professor selecciona un dels 
paràmetres i accepta 

 

3  El sistema guarda els canvis i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a El professor cancel·la. 
   2a1 El cas d’ús acaba. 

#26 Extreure informe d’assistència col·lectiva. 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol extreure un informe d’assistència a classe durant un 
interval en concret. 

Justificació: És útil poder treure informes d’assistència per cursos per així saber el 
percentatge d’assistència a classe. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol extreure un informe d’assistència col·lectiva. 

Condició de satisfacció: Es mostren les dades. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla per 
seleccionar l’interval que es vol controlar. 

2 El professor selecciona l’interval de 
dates del que vol extreure l’informe. 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

49 

 
 
 

3  El sistema mostra quantes faltes  i quants 
retards hi ha hagut al matí i a la tarda. 

4 El professor clicka Imprimir.  

5  El sistema obre un PDF amb la informació 
de les faltes i retards que hi ha hagut 
durant l’interval seleccionat. 

Extensions 

4a El professor no vol imprimir. 
   4a1 Acaba el cas d’ús 

#27 Extreure informe d’assistència individual. 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol extreure un informe d’assistència per un alumne durant 
un interval en concret. 

Justificació: És útil poder treure informes d’assistència per cursos per cada alumne. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol extreure un informe d’assistència individual. 

Condició de satisfacció: Es mostren les dades. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla per 
seleccionar l’alumne del curs amb el que 
s’ha logejat el professor i seleccionar 
també l’interval de dates que es vol 
controlar. 
Al costat de cada alumne es mostra un 
número indicant quantes faltes/retards 
de l’alumne no estan justificats, per així 
detectar més ràpidament quins alumnes 
tenen moltes faltes per justificar. 

2 El professor selecciona l’interval de 
dates del que vol extreure l’informe 
i selecciona l’alumne. 

 

3  El sistema mostra quantes faltes  i quants 
retards hi ha hagut al matí i a la tarda i 
quants d’aquests són justificats. 

4 El professor clicka Imprimir.  

5  El sistema obre un PDF amb la informació 
de les faltes i retards que hi ha tingut 
l’alumne durant l’interval seleccionat. 
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Extensions 

4a El professor vol enviar un mail als pares.  
   4a1 El sistema mostra un formulari per enviar el email agafant la direcció de 
contacte que té l’alumne en qüestió. 
   4a2 El professor redacta l’email i l’envia. 
   4a3 El sistema envia el email i mostra que s’ha enviat correctament. 
4b El professor no vol imprimir. 
   4b1 Acaba el cas dús 

#28 Extreure informe d’assignatura per curs. 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol extreure un informe d’una assignatura durant un interval 
en concret. 

Justificació: És útil poder treure informes d’assignatures per després poder avaluar als 
clients. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol extreure un informe d’una assignatura per un interval 
concret. 

Condició de satisfacció: Es mostren les dades. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla per 
seleccionar l’assignatura de la que es vol 
treure l’informe i també permet 
seleccionar l’interval de dates que es vol. 

2 El professor selecciona l’interval de 
dates del que vol extreure l’informe 
i selecciona l’assignatura. 

 

3  El sistema mostra en un Excel els 
diferents dies que s’ha realitzat un 
control per aquella assignatura i per cada 
dia i alumne els valors dels paràmetres 
que ha volgut controlar el professor.  
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#29 Realitzar/Modificar Planning del curs. 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol modificar o realitzar de nou el planning del curs per una 
setmana en concreta. 

Justificació: S’ha de poder tenir un planning per cada curs que ajudi a la planificació 
d’aquest i faciliti als professors substituts que han de fer un dia en concret. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol modificar/realitzar el planning del curs. 

Condició de satisfacció: Es guarden les dades i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla amb un 
horari de dilluns a divendres amb 6 torns 
(4 matins i 2 tardes). Per defecte ve 
seleccionada la setmana actual. 

2 El professor omple el planning del 
curs amb el que s’ha logejat i acepta 
una vegada fets els canvis. 

 

3  El sistema guarda les dades i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a El professor vol canviar el planning d’un altre setmana diferent a l’actual. 
Selecciona la setmana. 
   2a1 El sistema mostra si hi havia dades guardades del planning de la setmana 
seleccionada. 
   2a2 Tornem al punt 2. 
2b El professor vol guardar el mateix planning durant diverses setmanes i escull el 
número de setmanes que vol que es repeteixi el planning i accepta. 
   2b1 Tornem al punt 3 
*   S’executa el cas d’ús Imprimir Planning 

#30 Realitzar/Modificar Planning d’una àrea/assignatura. 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol modificar o realitzar de nou el planning d’una àrea per una 
setmana en concreta. 

Justificació: El professorat va demanar poder tenir un planning general de cada 
assignatura per poder veure els diferents aspectes que es treballen d’aquesta en 
cadascun dels cursos tot recollit en un únic planning. 
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Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol modificar/realitzar el planning de l’assignatura. 

Condició de satisfacció: Es guarden les dades i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra totes les assignatures 
del sistema. 

2 El professor selecciona l’assignatura 
de la qual vol veure el planning. 

 

1  El sistema mostra una pantalla amb un 
horari de dilluns a divendres amb 6 torns 
(4 matins i 2 tardes). Per defecte ve 
seleccionada la setmana actual. 

2 El professor omple el planning de 
l’assignatura i acepta una vegada 
fets els canvis. 

 

3  El sistema guarda les dades i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a El professor vol canviar el planning d’un altre setmana diferent a l’actual. 
Selecciona la setmana. 
   2a1 El sistema mostra si hi havia dades guardades del planning de la setmana 
seleccionada. 
   2a2 Tornem al punt 2. 
2b El professor vol guardar el mateix planning durant diverses setmanes i escull el 
número de setmanes que vol que es repeteixi el planning i accepta. 
   2b1 Tornem al punt 3 
*   S’executa el cas d’ús Imprimir Planning 

#31 Menú del professor: Identificació 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol identificar-se amb el seu nom per accedir a la seva 
planificació personal. 

Justificació: És útil pels professors tenir un menú personalitzat per cadascú d’ells. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal. 

Trigger: El professor vol identificar-se per poder accedir al seu menú personal. 

Condició de satisfacció: El professor s’identifica correctament i s’habiliten certes 
opcions del menú personal.  
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Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla amb el 
nom de tots els professors. 

2 El professor selecciona qui és i 
accepta. 

 

3  El sistema activa opcions de menú del 
professor. 

Extensions 

2a El professor cancel·la. 
   2a1 Acaba el cas d’ús. 

#32 Menú del professor: Realitzar/Modificar Planning personal. 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol modificar o realitzar de nou el planning personal 

Justificació: Serà útil per cada professor poder disposar d’un planning personal 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 1 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal i identificat. 

Trigger: El professor vol modificar el seu planning personal. 

Condició de satisfacció: Es guarden les dades i es mostra que tot ha anat 
correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla amb un 
horari de dilluns a divendres amb 6 torns 
(4 matins i 2 tardes). Per defecte ve 
seleccionada la setmana actual. 

2 El professor omple el planning 
personal i acepta una vegada fets 
els canvis. 

 

3  El sistema guarda les dades i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a El professor vol canviar el planning d’un altre setmana diferent a l’actual. 
Selecciona la setmana. 
   2a1 El sistema mostra si hi havia dades guardades del planning de la setmana 
seleccionada. 
   2a2 Tornem al punt 2. 
2b El professor vol guardar el mateix planning durant diverses setmanes i escull el 
número de setmanes que vol que es repeteixi el planning i accepta. 
   2b1 Tornem al punt 3 
*   El professor executa el cas d’ús Imprimir Planning 
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#33 Menú del professor: Llegir notes personals 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol llegir les seves notes personals que ha escrit. 

Justificació: Serà útil per cada professor poder llegir de les notes personals que puguin 
escriure per després recordar-se de les coses. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 1 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal i identificat. 

Trigger: El professor vol llegir les notes personal. 

Condició de satisfacció: Es mostren les notes personals 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista de les notes 
personals del professor ordenades de 
més recent a menys recent. 

2 El professor selecciona quina nota 
personal vol llegir. 

 

3  El sistema mostra el contingut de la nota 
personal seleccionada. 

Extensions 

2a   El professor activa el cas d’ús Afegir una Nota Personal. 
3a El professor clicka en eliminar Nota personal i s’elimina la nota personal 
seleccionada. 

#34 Menú del professor: Afegir una Nota Personal 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol afegir una nota personal per després poderla llegir i 
recordar-se d’alguna tasca o cosa important. 

Justificació: Serà útil per cada professor poder afegir les notes i recordatoris que 
consideri convenients. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 1 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal i identificat. 

Trigger: El professor vol afegir una nota personal. 

Condició de satisfacció: Es guarda la nota i es mostra que tot ha anat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla per 
introduir el text de la nota personal. 
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2 El professor afegeix el text i accepta.  

3  El sistema guarda la nota personal i 
mostra que tot ha anat correctament. 

Extensions 

2a   El professor cancel·la. 
   2a1 Acaba el cas d’ús 

#35 Menú del professor: Surt 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol sortir del seu menú personal. 

Justificació: Una vegada han acabat amb els canvis els hi serà útil poder sortir del 
menú personal. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 1 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat com a tal i identificat. 

Trigger: El professor vol sortir del menú personal 

Condició de satisfacció: Es deshabiliten les opcions del menú del professor. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema deslogueja al professor del 
menú personal, deixant com única opció 
del menú la de tornar-se a identificar. 

#36 Llegir notificació des del curs 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol llegir els missatges que li han enviat a aquell curs. 

Justificació: S’ha de poder llegir els missatges que l’envien per a que tingui sentit la 
missatgeria interna. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Professor 

Precondició:  El professor s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El professor vol llegir els missatges que li han enviat al curs al qual s’ha logejat. 

Condició de satisfacció: Es mostren els missatges que ha rebut 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb tots 
els missatges que ha rebut ordenats 
de més recent a menys recents, de 
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manera que els pugui llegir tots. 

2 El RM selecciona una notificació  

3  El sistema mostra la notificació 
sencera en un requadre. 

Extensions 

2a El RM selecciona una notificació i prem eliminar. 
   2a1 El sistema elimina la notificació. 

#37 Enviar notificació des de curs 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol comunicar un missatge a un dels altres grups d’alumnes o 
a recepció o a menjador. 

Justificació: Tenir comunicació mitjançant el programa evita les interrupcions a les 
classes. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor:  Professor 

Precondició:   El professor s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El professor vol enviar un missatge a una de les classes o a recepció. 

Condició de satisfacció: S’envia el missatge i es mostra que tot ha anat correctament 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb la llista 
de cursos afegint també recepció. 

2 El professor selecciona a qui vol 
enviar el missatge i l’escriu. 
Clicka en enviar missatge. 

 

3  S’envia el missatge i es mostra que tot ha 
anat correctament. 

Extensions 

2a L’usuari cancel·la. 
   2a1 S’acaba el cas d’ús. 

#38 Imprimir Planning 

Tipus: Essencial 

Descripció: El professor vol imprimir el planning que està visualitzant a pantalla en 
aquell moment. 

Justificació: Tenir comunicació mitjançant el programa evita les interrupcions a les 
classes. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències: #31 Abast: PFC  

Actor:  Professor 

Precondició:   El professor s’ha d’haver logejat i està modificant un planning, ja sigui el 
personal o el d’un curs. 
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Trigger: El professor vol imprimir el planning. 

Condició de satisfacció: S’obre un excel amb la informació que té el planning en 
aquell moment. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema genera un Excel amb la 
informació que té la pantalla del planning 
en aquell moment. Obre l’Excel. 
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4.1.3 Rol Responsable Menjador 

El responsable de menjador podrà realitzar accions relacionades amb el menjador per 

saber quants alumnes es queden cada dia a dinar. A continuació mostrem el diagrama 

de casos d’ús i l’explicació d’aquests. 

 

 

Figura 9 - Casos d'ús Responsable Menjador 

 

Aquest actor també podrà executar els casos d’ús #1, #2, #3 (només podrà 

crear/modificar/eliminar menús de menjador) i #6, #7 i #9. 
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#39 Assignar tipus de menjador a alumnes 

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de menjador vol assignar el tipus de menjador a un 
alumne. 

Justificació: Serà útil per saber si un alumnes és fixe o està becat. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Responsable Menjador (RM) 

Precondició:  El RM s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RM vol assignar un tipus de menjador a un alumne en concret. 

Condició de satisfacció: Es guarden les opcions de menjador seleccionades per 
l’alumne i es mostra que ha anat correctament. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla amb tots 
els cursos introduïts al sistema. 

2 El RM selecciona un curs.  

3  El sistema mostra la llista d’alumnes 
d’aquest curs. 

4 El RM selecciona un alumne. 
Selecciona si aquest serà becat o no, 
si serà fix o no, i en el cas de que no 
ho sigui, quants dinars se li 
afegeixen. També seleccionat a 
partir de quina data això te validesa. 
El professor accepta 

 

5  El sistema guarda les dades i mostra que 
tot ha anat correctament. 

Extensions 

4a   El RM cancel·la. 
   4a1 Acaba el cas d’ús 

#40 Assignar dies de menjador a un alumne 

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de menjador vol assignar els dies que es queda un alumne. 

Justificació: Ha de ser possible assignar quins dies es quedarà un alumne 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Responsable Menjador (RM) 

Precondició:  El RM s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RM vol assignar quins dies es queda un alumne en concret. 

Condició de satisfacció: Es guarden els dies que es queda l’alumne en concret i es 
mostra que tot ha anat correctament. 
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Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla amb tots 
els cursos introduïts al sistema. 

2 El RM selecciona un curs.  

3  El sistema mostra la llista d’alumnes 
d’aquest curs i un calendari on 
seleccionar els dies. 

4 El RM selecciona un alumne.  

5  El sistema mostra al calendari quins dies 
l’alumne té ja assignats. 

6 El RM selecciona al calendari quins 
dies es quedarà l’alumne. 

 

7 El RM accepta.  

8  El sistema guarda les dades i mostra que 
tot ha anat correctament. També 
actualitza al calendari mostrant els dies 
que s’acaben d’afegir. 

Extensions 

7a   El RM selecciona repetir la seqüència de dies(p. Ex: Tots els dilluns i dimecres) fins 
que se li acabin el número de menjars comprats a l’alumne. 
   7a1 El sistema selecciona tots els dies fins que se li acaben el número de menjadors 
a l’alumne. 
   7a2 El professor accepta. 
   7a3 Anem al punt 6 
7b   El RM cancel·la. 
   7b1 Acaba el cas d’ús 

#41 Desassignar dies de menjador a un alumne 

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de menjador vol desassignar els dies de menjadors 
prèviament assignats a un alumne. 

Justificació: Ha de ser possible desassignar els dies de menjador prèviament assignats 
a un alumne. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Responsable Menjador (RM) 

Precondició:  El RM s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RM vol desassignar alguns dels dies que es queda a menjador un alumne en 
concret. 

Condició de satisfacció: Es guarden els canvis i es mostra que tot ha anat 
correctament. 
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Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una pantalla amb tots 
els cursos introduïts al sistema. 

2 El RM selecciona un curs.  

3  El sistema mostra la llista d’alumnes 
d’aquest curs i un calendari on 
seleccionar els dies. 

4 El RM selecciona un alumne i 
selecciona al calendari quins dies es 
quedarà l’alumne. 

 

5  El sistema mostra al calendari quins dies 
l’alumne té ja assignats. 

6 El RM selecciona els dies que vol 
desassignar. 

 

7 El RM accepta.  

8  El sistema guarda les dades i mostra que 
tot ha anat correctament. Actualitza el 
calendari deseleccionant els dies que 
s’acaben de marcar. 

Extensions 

7b   El RM cancel·la. 
   7b1 Acaba el cas d’ús 

#42 Extreure informe menjador 

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de menjador vol extreure l’informe de menjador per un 
curs en concret per saber quants dies els alumnes d’aquest s’han quedat. 

Justificació: Ha de ser possible extreure un informe de quants dies s’han quedat els 
alumnes per així ajudar en temes de contabilitat al responsable del menjador. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Responsable Menjador (RM) 

Precondició:  El RM s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RM vol extreure l’informa d’assistència a menjador d’un curs en concret 
per un interval de dades en concret. 

Condició de satisfacció: S’obre un excel amb les dades que ha demanat el RM. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra tots els cursos 
introduïts al sistema. També permet 
seleccionar l’interval de dates del que vol 
extreure l’informe. 

2 El RM selecciona un curs i les dates 
de l’informe. 
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#43 Treure llista menjador per una data concreta  

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de menjador vol extreure la llista de tots alumnes del 
col·legi que es queden un dia al menjador. 

Justificació: Ha de ser possible extreure una llista de tots els alumnes que es queden 
un dia per així poder demanar la quantitat de menjar necessària o portar un control 
sobre l’assistència. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Responsable Menjador (RM) 

Precondició:  El RM s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RM vol extreure la llista dels alumnes que es queden un dia concret al 
menjador. 

Condició de satisfacció: S’obre un PDF amb la llista dels alumnes que es queden a 
menjador. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un calendari per 
escollir la data de menjador de la qual es 
vol extreure la llista. 

2 El RM escull el dia i Accepta.  

3  El sistema obre un PDF amb la llista 
d’alumnes que es queda a menjador del 
dia seleccionat. 

#44 Enviar notificació des de menjador 

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de menjador vol comunicar un missatge a un dels grups 
d’alumnes o a recepció. 

Justificació: Tenir comunicació mitjançant el programa evita les interrupcions a les 
classes. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor:  Responsable Menjador (RM) 

Precondició:   El RM s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RM vol enviar un missatge a una de les classes o a recepció. 

Condició de satisfacció: S’envia el missatge i es mostra que tot ha anat correctament 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb la llista 
de cursos afegint també recepció. 

2 El RM selecciona a qui vol enviar el 
missatge i l’escriu. 
Clicka en enviar missatge. 
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3  S’envia el missatge i es mostra que tot ha 
anat correctament. 

Extensions 

2a L’usuari cancel·la. 
   2a1 S’acaba el cas d’ús. 

#45 Llegir notificació des del menjador 

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de menjador vol llegir els missatges que li han enviat 

Justificació: S’ha de poder llegir els missatges que t’envien per a que tingui sentit la 
missatgeria interna. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Responsable de menjador (RM) 

Precondició:  El RM s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RM vol llegir els missatges que li han enviat. 

Condició de satisfacció: Es mostren els missatges que ha rebut 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb tots els 
missatges que ha rebut ordenats de més 
recent a menys recents, de manera que 
els pugui llegir tots. 

2 El RM selecciona una notificació  

3  El sistema mostra la notificació sencera 
en un requadre. 

Extensions 

2a El RM selecciona una notificació i prem eliminar. 
   2a1 El sistema elimina la notificació. 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

64 

 

4.1.4 Rol Responsable Activitats Extraescolars 

El responsable d’activitats extraescolars podrà treure la llista dels alumnes d’una 

activitat pel dia actual. En aquest cas no s’inclourà un diagrama de casos d’ús ja que no 

afavoriria a entendre les funcions d’aquest rol. 

Aquest actor també podrà executar els casos d’ús #1, #2, #3 (només podrà 

crear/modificar/eliminar menús d’activitats extraescolars) i #4, #5 i #8. 

 

 

 

#46 Treure llista d’alumnes d’una activitat pel dia actual 

Tipus: Essencial 

Descripció: El responsable de d’activitats extraescolars vol veure quins dels alumnes 
que estan apuntats a una activitat extraescolar han anat un dia concret. 

Justificació: Podent extreure una llista sobre quins alumnes han anat un dia concret al 
col·legi facilitarà la tasca de saber quants alumnes hi haurà el a una activitat concreta.  

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Responsable d’activitats Extrascolars (RdE) 

Precondició:  El RdE s’ha d’haver logejat. 

Trigger: El RdE vol extreure la llista dels alumnes que estan apuntats a l’activitat en 
concret que vol mirar i han assistit el dia actual al col·legi. 

Condició de satisfacció: S’obre un PDF amb la llista dels alumnes de l’activitat que no 
han faltat aquell dia a la tarda. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra un calendari per 
escollir la data de la qual es vol extreure 
la llista. 

2 El RdE escull el dia i Accepta.  

3  El sistema obre un PDF amb la llista 
d’alumnes que estan apuntats a l’activitat 
seleccionada i han assistit al col·legi el dia 
seleccionat.  
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4.1.5 Rol Recepció 

El rol recepció només podrà enviar i rebre notificacions. Com en el cas anterior, només 

s’adjunta l’explicació dels casos d’ús. 

 

 
 
 

#47 Enviar notificació des de recepció 

Tipus: Essencial 

Descripció: La persona de recepció vol comunicar un missatge a un del grups 
d’alumnes o al menjador. 

Justificació: Tenir comunicació mitjançant el programa evita les interrupcions a les 
classes. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Recepció (RdE) 

Precondició:  Recepció s’ha d’haver logejat. 

Trigger: La recepció vol enviar un missatge a una de les classes o al menjador. 

Condició de satisfacció: S’envia el missatge i es mostra que tot ha anat correctament 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb tots els 
cursos i el menjador. 

2 El personal de recepció selecciona a 
qui vol enviar el missatge i l’escriu. 
Clicka en enviar missatge. 

 

3  S’envia el missatge i es mostra que tot ha 
anat correctament. 

Extensions 

2a L’usuari cancel·la. 
   2a1 S’acaba el cas d’ús. 

#48 Llegir notificació 

Tipus: Essencial 

Descripció: La persona de recepció vol llegir els missatges que li han enviat 

Justificació: S’ha de poder llegir els missatges que t’envien per a que tingui sentit la 
missatgeria interna. 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Recepció (RdE) 

Precondició:  Recepció s’ha d’haver logejat. 

Trigger: La recepció vol llegir els missatges que li han enviat. 

Condició de satisfacció: Es mostren els missatges que ha rebut 
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Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb tots 
els missatges que ha rebut ordenats 
de més recent a menys recents, de 
manera que els pugui llegir tots. 

2 El RdE selecciona una notificació  

3  El sistema mostra la notificació 
sencera en un requadre. 

Extensions 

2a El RM selecciona una notificació i prem eliminar. 
   2a1 El sistema elimina la notificació. 
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4.1.6 Requisits comuns 

En aquest apartat s’inclouen els requisits comuns per tots els rols. A continuació 

s’adjunta un diagrama de casos d’ús i l’explicació d’aquests. 

 

 
Figura 10 - Requisits comuns 

 
 
 
 

#49 Login 

Tipus: Essencial 

Descripció: El usuari es vol logejar al sistema. 

Justificació: Per tenir opcions personalitzades ha d’haver perfils, i per entrar en 
aquests l’usuari s’ha de logejar 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Usuari 

Precondició:  - 

Trigger: L’usuari es vol logejar. 

Condició de satisfacció: Es logeja a l’usuari. 
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Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema mostra una llista amb els 
diferents perfils que hi ha. 

2 L’usuari escull al perfil amb el qual 
vol entrar a l’aplicatiu i introdueix la 
contrasenya. En cas que es vulgui 
logejar com a professor, haurà de 
seleccionar el curs al que vol entrar 
o si vol entrar al menú personal.  

 

3  El sistema logeja al usuari 

Extensions 

3a El password és incorrecte. 
   3a1 S’indica al usuari que el password és incorrecte. 
   3a2 Tornem al pas 2 

#50 Canviar d’usuari 

Tipus: Essencial 

Descripció: Una vegada logejar, l’usuari vol canviar el perfil amb el qual s’ha logejat. 
Aquest cas d’ús pot ser cridat en qualsevol moment a l’aplicació, una vegada s’està 
logejat. 

Justificació: S’ha de poder canviar de perfil sense necessitat de sortir de l’aplicació 

Satisfacció del client: 5 Insatisfacció del client: 5 

Dependències:- Abast: PFC  

Actor: Usuari 

Precondició:  L’usuari està logejat 

Trigger: L’usuari vol canviar el perfil. 

Condició de satisfacció: Es va al cas d’ús Login. 

Escenari Principal 

Usuari Sistema 

1  El sistema deslogeja al usuari i activa el 
cas d’ús Login 
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4.2 Model conceptual 

El model conceptual consisteix en un diagrama que mostra les relacions entre els 

diferents objectes/conceptes i les relacions entre ells. També permet veure quins són 

els atributs d’aquests objectes i veure quines restriccions d’integritat tenen. 

 

A continuació es presentarà una petita introducció al llenguatge UML per així poder 

entendre millor els diagrames de classes que es presentaran més endavant. 

 

En el model conceptual podem trobar: 

 

 

Figura 11 - Objecte o entitat 

 

Aquests quadrats representen objectes o entitats amb els diferents atributs comuns a 

tots ells. En el nostre exemple tenim que tots els objectes Cotxe tenen una ‘Marca’, 

una ‘Cilindrada’ i un ‘Consum’. 

 

Aquests objectes es poden relacionar entre ells. Aquesta relació s’anomena 

“associació”.  

 

 

Figura 12 - Associació o relació 
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Com veiem, l’entitat Cotxe i l’entitat Persona estan relacionades. El significat d’aquesta 

associació és que una persona pot tenir molts cotxes (*), però un cotxe només pot 

pertànyer a una única persona. 

Aquestes associacions poden ser n-àries, és a dir que inter-relacionen N objectes o 

entitats. 

 

A partir de les associacions entre objectes extraiem les classes associatives que estan 

formades pels identificadors de les classes associades. 

 

 
Figura 13 - Classe associativa 

 
El significat d’aquest diagrama és que una Persona pot escoltar molts grups musicals 

(*), i un grup musical pot ser escoltat per moltes persones (*). Ara bé, si volem tenir la 

puntuació que afegeix una persona a un grup en concret hem de tenir una classe 

Puntuació formada per la persona que puntua i el grup al que puntua. 

 

Per acabar amb la introducció de UML, s’explicarà el que és una generalització o 

especialització.  
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Figura 14 - Generalització o especialització 

 
 
 
La  generalització o  especialització identifica els elements comuns entre els objectes 

definint relacions de super classe (o objecte general) i subclasse (objecte especialitzat). 

A l’exemple anterior, la super classe és Vehicle i Cotxe i Camió són subclasses. A 

l’especialització o generalització, les subclasses tenen els seus atributs propis més els 

atributs de la super classe de la qual hereten.  

 

4.2.1 Diagrama de classes 

Una vegada feta una breu introducció a UML, passarem a mostrar el diagrama de 

classes del programa. Per simplicitat i claredat, aquest es mostrarà per parts per així 

poder entendre i explicar millor com es relacionen les diferents entitats. 

 

En el següent diagrama veiem la relació entre els Alumnes i els diferents tipus 

d’Activitats del col·legi.  
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Figura 15 - Diagrama de classes I 

 
 

Entenem Activitat com una entitat que pot tenir alumnes assignats. En el cas d’aquest 

diagrama, Activitat és una super-clase de Activitat Extraescolar, Intolerància Menjador 

i Curs. Com podem veure, un alumne ha d’estar assignat a un curs, però pot estar 

assignat o no a una activitat extraescolar i pot ser intolerant o no a una intolerància del 

menjador(Vegetarià, Celíac). Per últim, per cada Alumne i cada Dia es guardarà la seva 

Assistència, és a dir si ha anat a classe o no. 

 

Restriccions d’integritat: 

RT1: No poden existir dues activitats amb el mateix nom. 

RT2: No poden existir dos alumnes amb el mateix nom i data de naixement. 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

73 

 

Figura 16 - Diagrama de classes II 

 

En aquest diagrama es reflecteix com es tractarà el menjador. Un alumne pot tenir 

diversos Tipus de Menjador segons la data Inici d’aquests. Aquest Tipus Menjador té 

com a atributs si un alumne és becat, si és fix o esporàdic i el número de menjars 

restants que té. A més, si l’alumne no és fix i es queda a menjador es crearà una relació 

assisteix, en cas de que sí que sigui fix i no es quedi a dinar, es crearà una relació no 

assisteix. 
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Figura 17 - Diagrama de classes III 

 

 

Aquest diagrama representa la relació entre cursos, alumnes i assignatures. Tenim que 

Curs (que hereta de Activitat – Diagrama 1) consta de varies assignatures i que 

aquestes poden tenir diferents items de seguiment, és a dir diferents paràmetres a 

avaluar. Ens guardem el valor de l’item per un alumne i una data concreta. 
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Restriccions d’integritat: 

RT3: No poden haver 2 assignatures amb el mateix nom. 

RT4: No poden existir 2 items de seguiment amb el mateix nom per una assignatura en 

concret. 

 

 

Figura 18 - Diagrama de classes IV 

 

En aquest diagrama veiem que tant un curs com un professor com una assignatura 

implementen (Realization) la interfície Planificable. Tota classe que implementi 

aquesta interfície pot tenir per cada data un Planning associat. A més, veiem com els 

professors tenen les seves pròpies notes personals. 

 

Restriccions d’integritat: 

RT5: No poden existir 2 professors amb el mateix nom. 

RT6: No poden haver dues notes personals amb el mateix id. 
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5. Disseny 

En el capítol anterior s’ha descrit com s’ha de comportar l’aplicació i quines 

funcionalitats ha de tenir. En aquest apartat veurem com es fa, és a dir, a l’etapa de 

disseny es descriu el sistema amb suficient detall com per permetre ja la seva 

construcció  (la implementació), aplicant una sèrie de principis i tècniques, molt 

lligades a l'arquitectura i la tecnologia a emprar al sistema. 

 

5.1 Arquitectura del sistema 

L’arquitectura d’un sistema software és el disseny d’aquest a més alt nivell i es realitza 

tenint en compte els requisits tant funcionals com no funcionals esmentats abans en 

aquest document.  

 

La gran avantatge d’una arquitectura software és que permet que els analistes, 

dissenyadors i programadors treballin en una mateixa línea comuna que permeti 

aconseguir els objectius del sistema d’informació.  

 

Un dels patrons arquitectònics utilitzats per desenvolupar aquest sistema software ha 

estat una arquitectura en 3 capes. 

 

 
Figura 19 - Arquitectura 3 capes 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

78 

Aquesta arquitectura permet la separació entre la vista, la lògica de negoci i la lògica 

de dades. Això permet que el sistema d’informació sigui molt més modulable, 

canviable i adaptable. 

Tot i que poden estar les 3 capes a un mateix ordinador, el més normal és tenir-les 

distribuïdes. 

 

La funció de la capa de presentació es comunicar informació i capturar informació de 

l’usuari. Això es fa mitjançant una interfície gràfica que ha de ser amigable per l’usuari. 

Aquesta capa es comunica únicament amb la capa de negoci. 

 

A la capa de domini, també anomenada de negoci, s’estableixen totes les regles que 

han de complir-se pel correcte funcionament del programa. Bàsicament, tracta les 

dades introduïdes per l’usuari i retorna una resposta. La capa de negoci es comunica 

tant amb la capa de presentació com amb la capa de dades. 

 

La capa de dades és l’encarregada de comunicar-se amb el sistema gestor de base de 

dades (SGBD) per accedir a informació ja guardada o per guardar-ne de nova. 

 

Un altre patró aplicat és el patró client-servidor. Aquesta arquitectura consisteix en un 

client que envia peticions a un programa (normalment a un altre ordinador) que li 

dóna resposta. 

 

Figura 20 - Arquitectura client-servidor 

 

En el nostre cas, el servidor serà on s’emmagatzemin totes les dades dels cursos del 

col·legi, és a dir, on es estarà el SGBD i la base de dades. El client serà cada un dels 
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ordinadors de les classes que accedeix al servidor tant per guardar nova informació 

com per demanar que es retorni informació ja guardada. 

 

5.2 Diagrames de seqüència 

Com ja s’ha comentat en el punt anterior s’utilitzarà entre d’altres el patró 

arquitectònic en 3 capes. 

 

Per augmentar la modularitat i canviabilitat del sistema s’ha decidit que cadascuna de 

les capes tingui un únic punt d’entrada, és a dir, que la comunicació entre elles es fa a 

través d’un únic punt que li direm Controlador per tant tindrem tres controladors, el 

controlador de vista, el controlador de domini i per últim el controlador de dades. 

Segons les dades que els hi arriben a cadascun dels controladors deleguen l’acció a 

realitzar a algun component de la capa. Per exemple, a la capa de domini hi haurà un 

component per generar un Excel sobre el qual es delegaran totes les accions de 

generar excels. 

 

S’utilitza el patró Singleton pels 3 controladors esmentats, és a dir, durant tota 

l’execució del programa, la instància és la mateixa cosa que permet guardar informació 

del moment actual del sistema, per exemple al controlador de base de dades es té la 

connexió a la base de dades, i una vegada s’ha connectat amb aquesta es manté fins la 

finalització del programa. En cas que no fos Singleton per cada operació s’hauria 

d’establir de nou la connexió. 

 

Per mostrar la interacció entre els diferents components i controladors s’utilitzen uns 

diagrames anomenats diagrames de seqüència.  

 

A continuació mostrem el cas d’ús d’assignar usuaris a un curs i el de generar un PDF 

d’assistència d’un alumne per veure com es comuniquen els diferents components del 

nostre sistema software. 
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Assignar Usuaris a un Curs 

 

Figura 21 - Assignar usuaris a un curs I 

 

 
Figura 22 - Assignar usuaris a un curs II 
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Generar PDF assistència 
 

Figura 23 - Generar PDF assistència 

 
 
Tant “Alumne” com “Assistència” són classes creades per facilitar la manipulació de 

dades entre diferents Controladors o objectes. 

 

Qualsevol excepció durant l’execució d’una operació sempre serà tractada pel 

Controlador Vista per així mostrar i informar del corresponent error a l’usuari. En 

alguns casos les excepcions amb la base de dades (SQLException) seran capturades pel  

Controlador de Domini per cancel·lar una transacció en execució, tot i que després es 

torna a llançar l’excepció cap el Controlador Vista per a mostrar l’error a l’usuari. 

 

Com es veu al diagrama, el controlador Vista no fa un getInstance() per agafar la 

instancia del controlador de Domini. Això és perquè el controlador de Vista es guarda 

la instancia d’aquest, i per tant no s’ha de fer un getInstance() per cada operació a 

realitzar. El mateix passa amb el controlador de domini i el controlador de dades. 
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5.3 Capa de presentació 

La capa de presentació és l’encarregada de mostrar les diferents pantalles del sistema 

als usuaris. Una bona capa de presentació ha de garantir que totes les pantalles que es 

mostrin siguin amigables, és a dir, que siguin fàcils d’utilitzar i intuïtives pels usuaris.  

 

Per aquest motiu totes les vistes del nostre sistema han de tenir les següents 

característiques que facilitaran l’ús del programa als diferents usuaris del sistema. 

 

- Mostraran un menú superior que contindrà totes les accions que pot fer 

l’usuari i entre les quals podrà canviar en qualsevol moment. 

- El programa mostrarà en cada moment quina acció està realitzant l’usuari, per 

a així ajudar al usuari a saber en quin punt es troba. 

- Tant el menú, com els diferents botons del programa contindran una icona per 

ajudar al usuari a identificar més fàcilment què fa cadascuna de les opcions del 

programa. 

- El programa informarà si hi ha hagut algun error o si pel contrari l’acció que 

volia fer l’usuari s’ha executat correctament. 

 

A continuació es mostra una pantalla del programa per poder veure els punts 

esmentats anteriorment. A l’annex sobre el manual d’usuari hi haurà més captures de 

pantalles del programa. 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

83 

 

Figura 24 -  Pantalla del programa 

 

 

Per aconseguir una bona i intuïtiva interfície en el programa que compleixi els punts 

anteriors, s’han de modificar els components de la llibreria gràfica Swing. 

 

En primer lloc, per guiar més al usuari, es crearà una classe ExtensionFilter que estén 

javax.swing.filechoooser.FileFilter. Amb aquesta classe aconseguirem que a l’hora de 

seleccionar fitxers el programa només deixi seleccionar els d’extensió .csv. 
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Figura 25 - Taula amb desplegable 

 

Per aconseguir els desplegables dintre de la taula tal com es mostren a la figura 

anterior, s’ha hagut de crear un Editor i un Renderer propi, ja que si no totes les 

columnes serien un camp text. Per tant, tindrem la nostra classe MyComboBoxEditor 

que estén de DefaultCellEditor i la classe MyComboBoxRenderer que estén de 

JComboBox  que defineixen a la taula com tractar els desplegables. 

 

 

Figura 26 - Calendari amb TextArea 

 

El mateix passa a les vistes dels plannings on també s’han de crear un Editor i un 

Renderer propi per que cada cel·la sigui un TextArea. 
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5.4 Capa de domini 

A la capa de domini es defineixen les regles del que s’ha de fer per cada acció que 

realitza l’usuari. Com ja s’ha comentat abans, la capa de domini es comunica amb la 

capa de dades i la capa de presentació a través del controlador de domini. Aquest és 

l’encarregat de delegar les accions a altres components, per exemple, generar un PDF 

ho fa un component GeneradorPDF. També és l’encarregat de fer rollback (cancel·lar 

els canvis a la base de dades)  si alguna cosa ha fallat o fer commit (acceptar els canvis 

a la base de dades) si tot ha anat correctament. 

Els diferents components que formen la capa de domini són: 

 

- CryptoLibrary: Aquest component s’utilitza quan es guarda en un arxiu de 

propietats .properties la contrasenya encriptada del correu electrònic des del 

qual s’enviaran mails. 

- GeneradorExcel: Aquest component té les operacions per generar tots els 

excels generats pel programa, és a dir, tant els excels dels plannings com el 

d’assistència de menjador o els informes d’assignatura. 

- GeneradorPDF: Al igual que el generador d’Excel, aquesta classe s’encarregarà 

de generar tots els PDF del programa. 

- MyProperties: S’utilitza tant per guardar les propietats de configuració per 

primer cop al .properties com per després carregar-les. 

 

En aquest apartat també explicarem les estructures de dades utilitzades o altres 

característiques que s’han de realitzar pel correcte funcionament del programa en 

totes les situacions possibles. 
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Figura 27 - Pop-up notificació 

Com mostra a la imatge anterior, si se’ns envia una notificació ens surt un Pop-Up que 

ens avisa d’aquest fet. Per aconseguir aquest comportament, es crea un Thread 

independent a l’execució del programa que consulta cada minut la base de dades per 

veure si hi ha noves notificacions.  

 

Un dels principals problemes a l’hora de dissenyar la capa de domini és que s’ha de 

tenir en compte que la llista d’alumnes pot variar durant el curs, que els diferents 

items pel seguiment de les assignatures també canviaran, i que el tipus del menjador 

d’un alumne també pot canviar. 

La solució que es proposa és utilitzar l’estructura de dades Hash per guardar 

informació relativa a alumnes o items d’avaluació i per tant identificar si hi ha hagut 

algun canvi. Amb l’exemple següent s’explica un cas on s’aplica HashMap de Java. 

Tenim la següent pantalla: 

 

 

Figura 28 - Pantalla de saguiment de Matemàtiques 
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A la base de dades ens guardem aquests valors. Ara imaginem que ens arriba un noi 

nou, llavors a l’hora de mostrar els valors en aquesta pantalla per a aquest alumne, 

aniríem al nostre Hash, miraríem si hi és (vol dir que té algun valor anterior) i si no hi és 

li assignem el valor per defecte. En aquest cas concret es podria utilitzar una Join, però 

es prefereix evitar el màxim càlcul possible al SGBD. Un altre cas on s’utilitza el Hash es 

a l’hora de generar els informes d’assignatures, ja que facilita la col·locació dels valors 

d’un alumne per a un item i una data concreta a l’Excel. 

5.5 Capa de dades 

La capa de dades és l’encarregada de guardar i recuperar informació de la base de 

dades. Tot i això, en aquest capítol també parlarem de l’estructura d’aquesta base de 

dades, és a dir, quines taules té i com es relacionen entre elles. 

 

Com s’ha comentat en punts anteriors, la capa de dades té un únic punt d’entrada que 

és el Controlador Dades. A ell li arriben les peticions que després delega a una classe 

per a que interactuï amb el SGBD i poder inserir o recuperar informació de la base de 

dades. 

 

A continuació es mostra un diagrama mostrant com és una operació que interactua 

amb el SGBD. 

 
Figura 29 - Operació a base de dades 
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Tot i que no està especificat en el diagrama, la classe GestioAlumneDades tracta el 

ResultSet i crea una List<Alumnes> que és l’objecte que retorna. 

 

Una de les opcions per a la implementació de la capa de dades era també utilitzar un 

ORM( Object-Relational-Mapping ) com Hibernate que automàticament crea les 

consultes a base de dades navegant per les relacions dels objectes que aquest crea. 

 

Tot i així, s’ha optat per utilitzar JDBC. Les principals raons han estat: 

 JDBC és més ràpid que Hibernate. 

 Fa un millor ús de la memòria, ja que navegant per les relacions es creen 

objectes amb tots els seus atributs, per tant si vols només un atribut, Hibernate 

els carregaria igualment tots. 

 L’ús d’Hibernate  és més apropiat per bases de dades que no canviïn massa, és 

a dir, que hi hagi més SELECT que no pas UPDATE i INSERT. 

 Llarga corba d’aprenentatge de Hibernate i HQL (Hibernate Query Language). 

 

5.5.1 Base de dades 

En aquest apartat es descriu l’estructura de la base de dades, tant les taules que hi ha 

com els usuaris o els SEQUENCE que s’han creat. 

Donat els requisits del sistema, es va decidir que cada usuari del programa (Professor, 

Administrador, Resp. Menjador,... ) fos un usuari de la base de dades. A més es va 

crear un usuari JavaAppl que només s’utilitza quan a la pantalla de login es selecciona 

l’usuari Professor i apareixen els diferents cursos creats. 
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Figura 30 - Pantalla de login 

 
Una altra solució pel Login d’usuaris hagués estat tenir una taula a la base de dades 

que guardés el nom d’usuari i la contrasenya d’aquest i tenir un únic usuari de 

connexió a la base de dades.  

Es va optar per la solució de tenir diversos usuaris del SGBD de connexió ja que es 

sabia el número exacte de perfils/usuaris que hi hauria, que aquest no canviaria i que 

era un número relativament petit - 6.  

 
 
Pel correcte funcionament del programa s’han utilitzat certes funcionalitats que oferia 

el SGBD escollit (PostgreSQL) com són les regles o les SEQUENCE per crear 

identificadors de manera automàtica. 

 

Les regles s’han utilitzat a taules on es necessitava que al fer un INSERT no es llancés 

una excepció. El resultat de tenir la regla per tant és d’intentar fer l’INSERT si és 

possible, però en cas contrari fer un UPDATE.  

A continuació es mostra un exemple de creació de regla a la taula Alumne: 

 

CREATE OR REPLACE RULE "UpdateWhenInsert" AS 

    ON INSERT TO "Alumne" 

   WHERE (EXISTS ( SELECT 1 

           FROM "Alumne" 

          WHERE "Alumne"."Nom" = new."Nom" AND "Alumne"."DataNaixament" = 

new."DataNaixament")) DO INSTEAD  UPDATE "Alumne" SET "Curs" = new."Curs", "Email" = new."Email" 

  WHERE "Alumne"."Nom" = new."Nom" AND "Alumne"."DataNaixament" = new."DataNaixament"; 
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Una alternativa a l’ús de regles hagués estat tractar les excepcions al programa, és a 

dir, intentar inserir una fila i si saltava una excepció (SQLException) que el programa la 

tractés fent un UPDATE. 

Ambdues solucions tindrien el mateix efecte, de fer un update en cas de clau primària 

repetida, però s’ha optat per deixar tota la feina al SGBD cosa que augmenta 

l’eficiència del programa a l’hora d’insercions. Tot i així, un dels problemes que 

comporta deixar al SGBD tota la feina és que es perd bastant de control sobre el fluxe 

d’execució. 

 

Per últim s’han creat SEQUENCE perquè el SGBD  creï automàticament identificadors 

de taula. Aquest és el cas de la taula Notificacions. 

 

CREATE SEQUENCE "notificacionsID" 

  INCREMENT 1 

  MINVALUE 0 

  MAXVALUE 9223372036854775807 

  START 0 

  CACHE 1; 

 

A continuació es mostra un diagrama amb el disseny de taules de la base de dades. 
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Figura 31 - Diagrama de la base de dades 
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Algunes de les decisions preses per dissenyar aquest esquema de base de dades han 

estat: 

 Els diferents plannings que hi ha (assignatura, curs i professor) s’han posat en 

tres taules separades. Amb aquesta separació aconseguim millorar l’eficiència 

en cas d’accessos simultanis. 

 No s’han creat índexs apart de la clau primària i alguna forana ja que a la 

majoria de taules el nombre de INSERTS i UPDATES és igual o superior al 

nombre de SELECT i per tant el cost de generar els índexs no compensa al 

guany que hi ha a algunes consultes. 

 Per gestionar l’assistència menjador s’han creat dues taules. Una per guardar 

els dies d’assistència dels esporàdics i una altra per guardar els dies que no 

assisteixen els fixes. Es pot pensar que es podria guardar tot en una mateixa 

taula d’assistència on si existeix la tupla (alumne, data) vol dir que l’alumne 

assisteix a menjador el dia “data”. Per tant, la llista de menjador es trauria a 

partir d’aquesta taula. El problema està en que al passar llista si un alumne és 

fix, surt automàticament que Sí a menjador, per tant no té sentit que si per 

qualsevol cosa el professor no Accepta i guarda la llista, aquell alumne no surti 

a la llista de menjador. 

 

Les sentencies necessàries per crear la base de dades estan incloses a l’Annex 

d’instal·lació i posada en marxa del programa. 
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6. Implementació 

En aquest apartat explicarem quines tecnologies i llibreries s’han utilitzat per a la 

implementació del programa. També s’explicarà com està organitzat el programa. 

 

6.1 Tecnologies utilitzades 

Les tecnologies i llibreries utilitzades per al desenvolupament d’aquest projecte han 

estat escollides tenint en compte el requisit que el programa no podia suposar cap cost 

pel col·legi. 

 

6.1.1 JAVA 

 

El llenguatge de programació utilitzat per a aquest projecte ha 

estat JAVA. Java és un llenguatge de programació orientat a 

objectes desenvolupat per Sun Microsystems a principis dels anys 

90. Java té una sintaxi força semblant a altres llenguatges de 

programació com C o C++ però té un model d’objectes més senzill i 

elimina moltes de les eines de baix nivell com manipulació de 

punters o memòria. 

Figura 32 - Logo Java 

 

Las aplicacions en Java estan típicament compilades en un bytecode que és interpretat 

en temps d’execució.  

Entre desembre de 2006 i maig de 2007, Sun Microsystems va alliberar la major part 

de les tecnologies Java sota la llicencia GNU GPL. 

Les diferents llibreries utilitzades durant aquest projecte per facilitar la implementació 

d’aquest han estat:  

 iText: És una llibreria que permet la creació i manipulació de fitxers PDF, RTF i 

HTML en Java. En el cas concret d’aquest projecte, s’ha utilitzat per generar 

fitxers PDF. 
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 Jxl: És una llibreria que permet la creació de fitxers .xls (Excel) d’una manera 

fàcil. Tots els fitxers Excel generats pel programa han estat creats utilitzant 

aquesta llibreria.  

 OpenCSV: Aquesta llibreria permet llegir el contingut de fitxers .CSV. S’ha 

utilitzat per llegir els fitxers que contenen els alumnes d’un curs. 

 Swing: Llibreria gràfica per crear interfícies gràfiques amb Java. 

 SwingX: Els calendaris i elements per seleccionar dates són d’aquesta llibreria, 

ja que Swing no té cap component per a aquest ús. 

 PostgreSQL.JDBC: Llibreria per poder interactuar amb la base de dades 

PostgreSQL. 

 Commons-Collections: Llibreria molt útil a l’hora de tractar amb Collections de 

Java que té funcionalitats com la intersecció de coleccions o la unió d’aquestes. 

 Mail: Llibreria per enviar de manera fàcil correus electrònics amb Java. 

 Log4j: Llibreria molt útil i potent per tenir un bon sistema de log d’errors. Totes 

les excepcions que es generin durant l’execució del programa es guarden en un 

fitxer de log, que és útil per a després poder trobar on falla exactament el 

programa.  

 

Tot i que no és una llibreria de Java (.jar), s’ha utilitzat SILK2, una llibreria d’icones per 

millorar la interfície gràfica del programa.  

 

6.1.2 PostgreSQL 

 

PostgreSQL és un sistema de gestió de base de dades 

relacional (SGBD) publicada sota la llicencia BSD 

(Programari lliure).  

Figura 33 - Logo PostgreSQL 

                                                 
2
 http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/ 

http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/
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Igual que molts altres projectes de codi lliure, el desenvolupament de PostgreSQL no 

depèn d’una empresa o persona, sinó que es dirigit per una comunitat de 

desenvolupadors que treballen de forma desinteressada. 

Algunes de les principals característiques són:  

 Alta concurrència gràcies a un sistema anomenat MVCC que permet que 

mentre un procés escriu en una taula, d’altres accedeixen a la mateixa taula 

sense necessitat de bloquejos. 

 Suporta claus foranes(foreign keys). 

 Triggers 

 Vistes 

 Suport per a transaccions distribuïdes, és a dir, PostgreSQL permet integrar-se 

en un sistema distribuït format per diversos recursos (p.ej, una base de dades 

PostgreSQL, una altra Oracle y un ERP SAP). 

 

6.2 Estructura de treball 

Per facilitar la tasca d’implementació del projecte, s’han separat les diferents classes 

en carpetes( packages en Java ).  

 

Cadascuna de les capes comentades anteriorment són un package, i dintre d’aquestes 

poden haver altres divisions, per exemple per separar les vistes, s’ha fet un package 

per cada usuari (Professor, extraescolars,...). 

 

A continuació es mostra una imatge d’exemple d’aquesta separació. 
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Figura 34 - Estructura de packages 

 

 

Com a últim punt de la implementació, fa falta comentar que s’han creat 

classes/objectes que agrupen certs atributs i que faciliten el tractament i l’enviament 

d’aquesta informació.  

 

Per exemple, la data naixement, el nom d’un alumne, el curs al qual està assignat i el 

seu correu electrònic estan a la classe Alumne de manera que alhora de passar i rebre  

informació es molt més simple passar un únic objecte que no tots els seus atributs. 

A continuació es mostra la implementació de la classe Alumne abans esmentada: 

 
public class Alumne { 
 
    private String nom; 
    private String email; 
    private Date data; 
    private String curs; 
} 
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Com que els atributs de la classe són privats, fa falta declarar getters i setters per 

cadascun d’aquests per així poder modificar el valor(set) i poder-lo llegir(get).  

 

public String getNom() { 
        return nom; 
    } 
 
public void setNom(String nom) { 
        this.nom = nom; 
    } 
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7. Proves 

Les proves del sistema son les que permeten comprovar (de forma manual o 

automàtica) la qualitat d’un sistema software, podent identificar possibles errors 

d’implementació i/o d’usabilitat d’aquest. 

 

Quan les proves van resultar no satisfactòries, es van corregir els errors que es van 

detectar i es van tornar a provar, repetint el procés fins a que el resultat va ser 

satisfactori. 

 

7.1 Detecció d’errors d’implementació 
 

És molt important que el sistema software creat no tingui errors i es comporti i doni el 

resultat esperat en qualsevol situació. És per això que es van posar diversos casos per 

veure si el programa fallava o no. A continuació posarem dos exemples de les proves 

que s’han realitzat. 

 

1- Es va modificar la llista d’alumnes d’un curs per veure si es mantenien 

coherents els valors d’assistència i menjador  per tots els alumnes del grup. 

2- En el cas del menjador, es van fer totes les combinacions possibles per veure si 

l’informe del menjador sortia correctament. 

 

Per últim, el propi col·legi durant un curt període de temps va tenir a 3 classes fent 

proves per veure que el programa funcionés bé. 

 

7.2 Detecció d’errors d’usabilitat 

En aquest projecte era molt important crear una interfície d’usuari amigable i fàcil ja 

que qui utilitzarà el programa serà personal no expert en informàtica i que per tant 

espera una interfície intuïtiva. 
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Per trobar els errors d’usabilitat es va ensenyar el programa a diverses persones, i 

observant la seva reacció i demanant-los opinió es van modificar certes pantalles i/o 

menús. 

 

En aquesta fase també va ajudar el sistema de prototipatje, ja que a cada entrega de 

noves funcionalitats al col·legi comentàvem, amb el professor encarregat, com millorar 

la interfície gràfica per tal que el personal docent amb menys experiència en el món de 

la informàtica trobés el programa fàcil d’utilitzar. 
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8. Conclusions 

En aquest apartat es resumeixen les conclusions del projecte donant una valoració 

personal sobre el mateix, el cost aproximat i la seva planificació real, que ha variat de 

la inicial a causa de la inclusió de nous requisits durant la seva realització. 

 

8.1 Valoració Personal 

La meva valoració sobre aquest projecte és molt positiva ja que ajuda a una escola a 

realitzar les seves tasques diàries i al mateix temps apropa la tecnologia a les aules. 

També és satisfactori veure que el projecte s’està utilitzant a totes les aules del col·legi 

i que l’opinió del personal docent és molt positiva. 

 

Durant aquest projecte final de carrera he après molt, no només en aspectes tècnics 

com ara PostgreSQL o aprofundir Java, sinó que també m’ha apropat al món laboral ja 

que és un projecte que s’ha fet per a un client i que per tant ha passat per totes les 

etapes d’elaboració de software, des de la presa de requisits fins a la instal·lació del 

programa al propi col·legi. 

 

8.2 Costos 

La estimació del cost d’un projecte en sistemes d’informació consisteix en la aplicació 

d’una sèrie de tècniques i procediments per calcular el cost que comporta l’anàlisi, el 

desenvolupament, la implantació i les proves d’un sistema software.  

 

En el nostre cas volem veure el que costaria el projecte si el desenvolupéssim en un 

entorn empresarial amb un equip de persones.  

 

Normalment l’estimació de costos té en compte tant els costos de personal com els 

costos de programari i material físic. En el nostre cas, obviarem els 2 últims degut a 

que el programari utilitzat ha estat principalment Software lliure o programari que la 

seva llicència era gratuïta per ser per a estudiant. El material físic que es necessita pel 
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desenvolupament del projecte era d’un ordinador personal (400 €) on s’hauria només 

de tenir en compte la part corresponent a aquests mesos de treball. Per la seva part, el 

col·legi ja disposava d’un servidor on instal·lar la base de dades. 

 

Per tant, els costos de personal serà el cost total de tot el projecte. Per fer-ne 

l’estimació es suposarà que el projecte s’ha fet per un equip d’analistes, programadors 

i testers, tot i que realment ha estat fet per una única persona que ha realitzat totes 

aquestes funcions. 

 

Rol Preu / hora Temps Cost 

Cap de projecte (CdP) 55 € 58 h 3.190 € 

Analista/Dissenyador (A/D) 40 € 165 h 6.600 € 

Programador (P) 33 € 304 h 10.032 € 

Tester (T) 30 € 30 h 9.000 € 

TOTAL   28.822 € 

 

A continuació es detalla a quines tasques han dedicat el temps cadascú dels 

components de l’equip. 

 

Tasca CdP A/D P T 

Reunions per requeriments  8 h    

Reunions per ensenyar 

prototipus 

10 h    

Instal·lació de l’entorn    4 h  

Anàlisis dels requisits  45 h   

Especificació  40 h   

Disseny  40 h   

Implementació   300 h  

Proves    30 h 

Documentació i tràmits 40 h 40 h   

Total hores 58 h 165 h 304 h 30  
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8.3 Planificació final 

El diagrama de Gantt següent mostra quina ha estat realment la planificació del 

projecte. 

Al diagrama podem veure com el client ha anat afegint nous requisits durant el 

transcurs del projecte, cosa que ha trastocat la planificació inicial.  

Bàsicament el que ha canviat és que inicialment les hores estimades al dia eren 4 i això 

només s’ha complert els mesos d’estiu i desembre, ja que la resta de mesos s’han 

dedicat 7-8 hores cada dia, inclosos caps de setmana. 
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Figura 
Figura 35 - Planificació final 
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Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’ha consultat diferents fonts: 

 

Llibres 
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A.Abelló – E.Rollón – E.Rodríguez 

Edicions UPC 
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Fòrum d’ajuda PostgreSQL -  http://forums.enterprisedb.com/forums/list.page 

 

Apunts de les següents assignatures: 
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- PESBD 

- BD 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://download.oracle.com/javase/tutorial/
http://www.java2s.com/
http://forums.enterprisedb.com/forums/list.page
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10. Annex 1. Guia d’Usuari 
 

10.1 Introducció: 

El present document és la Guia d’Usuari de l’aplicació informàtica desenvolupada 

expressament per facilitar la gestió interna del Centre Docent CEIP “Els Pins”, de 

Castelldefels. 

 

Es tracta d’un Projecte de final de carrera per a l’obtenció del títol d’Enginyer 

Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-FIB), i ha estat elaborat 

durant l’estiu-tardor de 2010. 

 

El seu desenvolupament s’ha fet tenint en compte les preferències de l’equip docent a 

qui va adreçat, per la qual cosa està dotat d’un elevat marge de flexibilitat per crear, 

modificar i eliminar “Ítems” propis de cada tipus d’usuari (Administrador, Professor, 

etc.) en funció de les seves necessitats concretes. Per aquest motiu, s’ha organitzat 

mitjançant un sistema de menús específics que de manera gràfica i intuïtiva mostra 

totes les seves funcionalitats.  

 

En aquesta Guia es defineixen aquestes funcionalitats per a cada usuari. No es farà 

menció expressa de totes les possibilitats del programa, sinó només de les més 

significatives ja què, en general, la informació que proporcionen les pantalles de les 

diferents opcions no necessiten explicacions complementàries.  

 

Quan s’entra al programa per primer cop, l’aplicatiu busca a l’ordinador l’arxiu de 

configuració “db.properties” que es troba a la carpeta “C:\GestioElsPins”. Si no ho 

troba, presenta aquesta pantalla per crear-lo: 

 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

108 

 
 

Figura 1. Configuració inicial. Exemple de dades de configuració. 

 

En cas de voler canviar aquesta configuració és necessari eliminar l’arxiu db.properties 

que es troba a la carpeta C:\GestioCEIPElsPins i se’ns tornarà a mostrar la pantalla 

anterior. Per a més informació, consulteu la “Guia d’Instal·lació i Manteniment”. 

 

Desprès d’instal·lar el programa i executar l’arxiu “GestioCEIPElsPins.jar”, ens 

apareixerà aquesta pantalla, en la qual es pot desplegar el camp Usuari i teclejar la 

contrasenya d’entrada: 
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Figura 1.1. Pantalla d’entrada al programa. 

 

 

10.2 Administrador3: 

L’usuari Administrador és qui Crea, Modifica o Elimina cursos, grups, activitats, usuaris, 

menús de menjador, dies festius i, en general, qui estableix els ítems que formaran 

l’estructura bàsica de l’aplicatiu. 

 
Figura 2. Menú Administrador. 

 

                                                 
3
 Per canviar d’usuari, prémer el text corresponent. 
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10.2.1 Administració de Grups:  

En primer lloc s’han de Crear els Cursos. Aquesta és la pantalla per administrar-los: 
 

 
Figura 2.1.1. Menú Administrador/Adm.grups/Crea-Modifica-Elimina. 

 

 

Prement el botó “Crear” de la Fig. anterior anirem a aquesta pantalla: 
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Figura 2.1.1.1. Creant Curs. 

 

...i, una vegada creat el curs, ja podrem assignar-li alumnes prement el botó 

“Selecciona fitxer” (és molt recomanable que l’assignació d’alumnes es faci quan cap 

altre usuari estigui utilitzant el programa):  

 
Figura 2.1.2. Assignar alumnes. 
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...amb la qual cosa s’obre un Menú d’exploració on hem de buscar l’arxiu enviat pel 

Departament d’Ensenyament (extensió .CSV) a la ubicació on l’hàgim guardat: 

 
Figura 2.1.2.1. Selecció de l’arxiu .CSV. 

 
Figura 2.1.2.2. Llistat d’alumnes que s’afegiran al Curs. 
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Prement el botó Acceptar, s’hauran afegit els alumnes. 

Important: Per a què el programa pugui afegir els alumnes, l’arxiu amb extensió .CSV 

ha de tenir la següent estructura (pareu atenció a la Fila 1): 

 
Figura 2.1.2.3. Estructura de l’arxiu .CSV. 

 

Una vegada introduïts els alumnes d’un Curs, per afegir o eliminar un alumne s’haurà 

de fer un nou bolcat de dades des de l’arxiu CSV. Es a dir, l’alumne a incloure o a 

esborrar s’afegirà o eliminarà primer de l’arxiu CSV i posteriorment tot el curs sencer ja 

modificat s’afegirà al programa com s’ha explicat als apartats anteriors.  

 

Les dades de l’alumne esborrat romandran ocultes a l’aplicació a tots els efectes, però 

es poden recuperar. Això és particularment útil en cas de canviar un alumne de grup: 

una vegada eliminat del grup de procedència (primer al CSV i desprès bolcat) es pot 

incloure en l’arxiu CSV del grup de destí, i afegir tot el bloc. L’única condició és que les 

dades personals introduïdes a l’arxiu CSV del grup de destí han de ser exactament 

iguals a les d’origen esborrades.  

 

Per últim en quant a l’Administració de Grups, es poden Crear i Eliminar assignatures, 

Assignar-les o Desassignar-les al Curs: 
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Figura 2.1.3. Adm.grups/Administració d’assignatures. 

 

 

 

10.2.2 Administració de Menús menjador:  

En quant a l’administració dels Menús menjador, segueixen una estructura similar a la 

de Grups en quant a la creació del Menú i l’assignació/desassignació d’alumnes, amb 

l’afegit de que es poden treure Llistes dels alumnes que tenen un règim determinat, en 

format PDF, que es poden imprimir i/o guardar al disc: 
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Figura 2.2.1. Menús menjador. Crear/Modificar/Eliminar Menú. 

 

 

 
Figura 2.2.2. Menús menjador. Assignar alumnes al Menú. 
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Figura 2.2.3. Menús menjador. Llista d’alumnes assignats al Menú seleccionat. 

 

10.2.3 Activitats Extraescolars 

El mateix que s’ha dit a l’apartat anterior és aplicable a les Activitat Extraescolars. 

Igualment, les Llistes relacionen tots els alumnes apuntats a l’activitat de que es tracti: 

 

 
Figura 2.3.1. Activitats extraescolars. Crear/Modificar/Eliminar. 
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Figura 2.3.2. Activitats extraescolars. Assignar/Desassignar alumnes. 

 

 

 
Figura 2.3.3. Activitats extraescolars. Llistat d’alumnes de l’activitat. 
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10.2.4 Administració de Festius 

Pel que fa a la gestió dels dies festius, desplegant el menú apareix la següent pantalla 

per introduir dies festius o esborrar-los. Es tracta d’una informació indispensable per a 

la gestió del Menjador i dels Plannings: 

 

 

 
Figura 2.4.1. Administració de festius. Afegir. 
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Figura 2.4.2. Administració de festius. Eliminar el dia seleccionat. 

 

10.2.5 Administració de Professors 

L’administració de professores segueix un esquema de funcionament similar a la dels 

dies festius. 
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Figura 2.5. Administració de professors. 

 

10.3 Professor4: 

L’usuari Professor pot passar llista, justificar absències i retards, fer un seguiment per 

assignatures o per tutories, treure informes individuals o col·lectius i imprimir-los, fer 

el planning del curs o de l’àrea, enviar i rebre notificacions i fer servir un planning 

personal. 

 

10.3.1 Passar Llista 

La pantalla de captura de dades per Passar llista que es presenta a continuació no 

requereix cap comentari addicional. Cal parar atenció al torn (Matí o Tarda), i a si es 

tracta d’anotar un retard o d’una falta d’assistència. 

 

                                                 
4
 Per canviar d’Usuari i/o de Curs, prémer el text corresponent.  
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Si es tracta del torn de Matí es presenta per defecte la columna “Menjador”. Els 

alumnes marcats amb “Si” a aquesta columna apareixeran a la llista que treu el 

Responsable de Menjador per saber els alumnes que utilitzaran aquest servei el dia 

que s’està passant llista.  

 

 
Figura 3.1.1. Passar llista. 

 

 

Al torn de Tarda, la falta d’assistència es té en compte al llistat d’activitats 

extraescolars del dia. 

En quant a la de Justifica/Elimina faltes que es pot veure a continuació: 
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Figura 3.1.2. Justifica/Elimina faltes. 

 

 

...una vegada seleccionat l’alumne, es desplega aquesta pantalla5, que captura les 

dades introduïdes al Passar llista:  

 
Figura 3.1.2.1. Justifica/Elimina faltes. 

                                                 
5 Per seleccionar diversos dies alhora, mantenir polsada la tecla Control i fer click sobre els dies, 

consecutius o no, que es vulguin justificar. 
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...i permet justificar la falta/retard de matí/tarda, seleccionar o no els mateixos dies a 

justificar, mostrar les faltes i retards justificats i inicialitzar (resetejar) els dies que 

s’hagin seleccionat: 

 

 
Figura 3.1.2.2. Justifica/Elimina faltes. 

 

El programa permet justificar i visualitzar faltes per endavant. Això és útil en casos de 

faltes d’assistència ja previstes (malalties, viatges, etc.). 

 

Si s’introdueix una justificació sense que prèviament s’hagi passat llista, apareix 

aquesta pantalla, que permet introduir el tipus d’incidència: 
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Figura 3.1.2.3. Justifica/Elimina faltes. 

 

El simbolisme gràfic dels dies mostrats als calendaris és el següent (poden ser 

simultanis): 

- Dins d’un requadre: data actual. 

- Color de font Groc: Falta o Retard, justificat o no. 

- Color de fons Blau: dia que s’està tractant. 

 

10.3.2 Seguiment 

El seguiment que du a terme el professor pot ser per assignatura o per tutories. En el 

primer cas, s’ha d’indicar l’assignatura: 

 
Figura 3.2.1. Seguiment d’assignatures. 
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...i ja es podran fer els comentaris que calguin i crear o eliminar ítems propis, amb els 

valors que es necessitin: 

 
Figura 3.2.1.1. Seguiment d’assignatures. Afegir Ítem. 

 

 

Una vegada afegit l’ítem, el valor per defecte que prendrà serà el que s’hagi introduït 

en primer lloc. La pantalla de Seguiment d’Assignatura quedarà així: 
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Figura 3.2.1.2. Seguiment d’assignatures. Ítems afegits. 

En quant al Seguiment de Tutoria, el funcionament és el mateix, però referit al curs 

sencer: 

 

 
Figura 3.2.2. Seguiment de tutoria. 
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10.3.3 Informes 

Poden treure’s dues classes d’informes, Individuals i Col·lectius. En quant a l’Informe 

Individual, una vegada s’ha entrat a l’opció de menú corresponent i s’ha seleccionat 

l’alumne a tractar, es presenta aquesta pantalla:  

 

 
Figura 3.3.1.1. Informe individual d’assistència. 

 

La xifra que apareix a l’esquerra del nom de l’alumne informa del número de faltes i 

retards NO justificats. A la part dreta de la pantalla es detallen totes les incidències, 

faltes i retards, justificat o no, que s’hagin produït en l’interval de dates indicat. 

 

A sota, si es marca la casella corresponent, pot enviar-se un correu electrònic d’avís als 

pares amb el text que s’introdueixi. El compte de correu emissor del missatge (el del 

Col·legi) és el que s’hagi indicat a les opcions de configuració inicial del PC que s’està 

utilitzant. Veure el paràgraf corresponent de l’apartat 10.1 d’aquesta Guia d’Usuari. 

Pot canviar-se de la forma indicada en l’esmentat paràgraf.  
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Prement el botó Imprimir es genera un informe en format PDF com aquest: 

 

 
 

Figura 3.3.1.1.1. Informe individual d’assitència en format pdf, per imprimir. 

 

Pel que fa als Informes d’Assistència Col·lectius, aquesta és la pantalla-resum de 

l’interval de dates seleccionat: 
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Figura 3.3.1.2. Informe col·lectiu d’assistència. 

 

Prement el botó Imprimeix, es genera aquest informe en format PDF per imprimir (en 

vermell, les incidències no justificades): 

 

 
Figura 3.3.1.2.1. Informe col·lectiu d’assistència en format pdf, per imprimir. 
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Per la seva part, l’informe per assignatura té aquesta pantalla de selecció: 
 

 
Figura 3.3.2. Informe per Assignatura. 

 

Prement “Acceptar” es genera un full de càlcul que es pot personalitzar amb les 

funcionalitats d’Excel: 

 
Figura 3.3.2.1. Informe per Assignatura en format Excel. 
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10.3.4 Planning 

La gestió del planning del Curs es porta a terme amb la següent pantalla6, que permet 

guardar el planning durant el nombre de setmanes que s’indiqui: 

 
Figura 3.4.1. Planning per Curs.  

 

Prement el botó Imprimir, es genera un full Excel que es pot personalitzar, imprimir, 

etc.: 

 

                                                 
6
 Les columnes en vermell són dies assenyalats com a Festius per l’Administrador. 
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Figura 3.4.1.1. Planning per Curs en format xls.  

 
 
El Planning d’Àrea és similar al de Curs: 
 

 
Figura 3.4.2. Planning per Àrea.  
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10.3.5 Notificacions 

De forma permanent, es poden enviar i rebre notificacions entre els diferents Cursos, 

Responsable de Menjador i Recepció. 

 

Si es rep una notificació, el programa, si no s’ha llegit abans, emet un avís visible 

durant uns segons: 

 
Figura 3.5. Avís de notificació.  

 

 
Per llegir-la s’ha d’entrar a aquesta pantalla: 
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Figura 3.5.1. Llegir notificació.  

 

...que permet llegir totes les notificacions rebudes i indica, en fons vermell, las no 

llegides. Fent click sobre la notificació que es desitgi es mostrarà en el requadre indicat 

el contingut sencer de la notificació seleccionada. Pot esborrar-se prement el botó 

“Eliminar notificació”. 

 

Enviar notificacions no requereix més que desplegar el menú corresponent i prémer 

Enviar: 
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Figura 3.5.2. Enviar notificació.  

 

10.3.6 Menú personal 

Per últim, l’usuari Professor disposa d’un menú personal al qual s’hi accedeix teclejant 

el seu nom: 

 

 
Figura 3.6. Menú personal.  

 

El menú personal l’integren dues opcions. La primera, el Planning personal, es similar a 

la resta de plannings ja vistos als apartats anteriors. 
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La segona permet fer i eliminar anotacions o recordatoris personals: 

 

 
Figura 3.6.1. Menú personal. Anotacions. 

 

 

10.4 Responsable de Menjador: 

 

El Responsable de Menjador és la persona que introdueix les dades a partir de les 

quals es confeccionaran els informes, llistes de Menjador i assignació de menús.  

10.4.1 Assignar tipus 

Primer s’ha d’indicar el tipus d’alumne. Aquesta pantalla presenta els alumnes del Curs 

seleccionat per introduir-hi les dades que calguin: 
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Figura 4.1.1. Responsable de Menjador. Assignació d’alumnes. 

 

 

En segon lloc, s’han d’indicar els dies a què correspondran el nombre de dinars 

establerts7: 

 
Figura 4.1.2. Assignació dels dies seleccionats (en fons blau al calendari). 

 

                                                 
7
 Marcant l’opció corresponent es repeteix el dia assenyalat fins que s’acabin els bonus (p.ex., si 

l’alumne es queda al menjador només els dimarts de cada setmana només caldria assenyalar el primer 
dimarts i l’opció de Repetir). Mantenint polsada la tecla Control i fent click als dies del calendari es 
poden seleccionar diverses dates alhora. 
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Per desassignar dies prèviament assignats (en color de font groc al calendari), només 

cal marcar-los i prémer Acceptar: 

 

 
Figura 4.1.3. Desassignació de dies seleccionats (en fons blau al calendari). 

 
...i el programa assenyala les noves dates en què es gastaran els bonus i en fa un nou 
recompte: 
 

 
Figura 4.1.4. Desassignació de dies seleccionats. Nou recompte. 
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10.4.2 Report 

Mitjançant aquesta opció, una vegada introduïdes les dades que demana aquesta 

pantalla: 

 
Figura 4.2. Generació de l’informe d’assistència al Menjador. 

 

...es genera aquest full Excel amb les dades totalitzades, que pot servir de base per a la 

confecció de factures, rebuts, bonus, etc.; 

 

 
Figura 4.2.1. Informe d’assistència al Menjador. 
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10.4.3 Llista 

Aquesta opció crea un arxiu en format PDF amb el llistat dels alumnes que es quedaran 

al Menjador el dia que s’indiqui. Apareixeran els fixos, les assignacions prèvies i els 

alumnes als qui el Professor hagi introduït “Si” a  la columna “Menjador” al Passar 

Llista al torn de Matí: 

 
Figura 4.3. Generació de la llista del Menjador. 

 

 

 
Figura 4.3.1. Llista de Menjador. 
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10.4.4 Notificacions 

Aquest grup d’opcions és igual al de Professors, vist a l’apartat de Notificacions: 

 

 
Figura 4.4. Notificacions de Menjador. 

 

10.4.5 Menús menjador 

Aquest grup d’opcions és igual al de l’Administrador, apartat Menús de Menjador: 

 

 
Figura 4.5. Administració de Menús de Menjador. 

 

10.5 Responsable d’Activitats Extraescolars: 

El Responsable de les Activitats Extraescolars té a la seva disposició les mateixes 

funcionalitats que ja hem vist a l’apartat d'Activitats Extraescolars per a 

l’Administrador: 

 

 
Figura 5.1. Administració d’Activitats extraescolars. 
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...i, a més a més, la possibilitat de treure un llistat dels assistents a l’activitat el dia que 

s’indiqui: 

 
Figura 5.2. Administració d’Activitats extraescolars. Llista d’assitència. 

 

El Llistat que es genera és aquest, i té en compte les faltes d’assistència que el 

Professor hagi introduït en passar llista al torn de Tarda (en vermell): 

 

 
Figura 5.2.1. Administració d’Activitats extraescolars. Informe generat. 
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10.6 Recepció: 

La persona encarregada de recepció pot informar al Responsable del menjador i/o als 

Professors dels avisos que rebi sobre els alumnes. 

 

Aquesta opció té les mateixes funcionalitats que la dels Professors i del Responsable 

del Menjador que s’ha explicat a l’apartat de Notificacions: 

 

 
 Figura 6. Recepció. Notificacions. 
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11. Annex 2. Guia d’Instal·lació i Manteniment 
 

11.1 Introducció 
 

El present document és la Guia d’Instal·lació i Manteniment de l’aplicació informàtica 

desenvolupada expressament per facilitar la gestió interna del Centre Docent CEIP “Els 

Pins”, de Castelldefels. 

 

Es tracta d’un Projecte de final de carrera per a l’obtenció del títol d’Enginyer 

Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-FIB), i ha estat elaborat 

durant l’estiu-tardor de 2010. 

 

El seu desenvolupament s’ha fet tenint en compte les preferències de l’equip docent a 

qui va adreçat, per la qual cosa està dotat d’un elevat marge de flexibilitat per crear, 

modificar i eliminar “Ítems” propis de cada tipus d’usuari (Administrador, Professor, 

etc.) en funció de les seves necessitats concretes. Per aquest motiu, s’ha organitzat 

mitjançant un sistema de menús específics que de manera gràfica i intuïtiva mostra 

totes les seves funcionalitats.  

 

En aquesta Guia es defineixen els passos a seguir per instal·lar i mantenir l’aplicació. 

Per al seu ús, consulteu la Guia d’Usuari. 
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11.2 Requisits del sistema 
 

Tots els ordinadors on es vulgui executar el programa han de tenir Java instal·lat. Per 

comprovar si està instal·lat s’ha d’anar a la consola de Windows (Inicio/Ejecutar, 

introduir cmd i Aceptar)  i posar la següent comanda: 

 Java –version 

 

I ens hauria de sortir el següent: 

 
Figura 36- Consola de windows 

 

En cas que no estigui instal·lat, s’ha de descarregar de la següent adreça: 
 
 http://www.java.com/es/download/ 

 

 

A més, en el servidor s’haurà d’instal·lar la base de dades, que es pot descarregar des 
d’aquest enllaç: 
 

 http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do#windows 

 

Es recomana instal·lar la versió 8.4, que és la utilitzada durant el desenvolupament del 

projecte. 

Durant la instal·lació de la base de dades ens sortirà una pantalla com la següent 

demanant una contrasenya. És important que la recordem per després poder 

modificar la base de dades. 

 

http://www.java.com/es/download/
http://www.enterprisedb.com/products/pgdownload.do#windows
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Figura 37- Instal·lació (contrasenya) 

 

A pantalles posteriors ens demanaran certs paràmetres de configuració, però deixarem 

tots els valors que venen per defecte (port = 5432). 

Un cop instal·lada la base de dades ens preguntarà si volem executar el programa 

StackBuilder, diem que NO i Acceptem. 

 

Amb tot això ja podem començar a configurar el servidor i la base de dades. 
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11.3 Configuració del servidor 

 
En primer lloc, obrir pgAdmin III, que ens facilitarà la configuració de la base de dades. 
 

 
Figura 38- Executar pgAdmin III 

 

Una vegada obert el programa fem 2 clicks sobre el servidor que ens apareix 

PostgreSQL 8.4 – (localhost:5432). Aquest nom pot variar segons la versió que haguem 

instal·lat). Si és el primer cop que l’executem ens sortirà aquesta pantalla, on hem 

d’introduir la contrasenya triada durant el procés d’instal·lació: 

 

 
Figura 39 - Connectar al servidor 
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Aquesta serà l’estructura que tindrem un cop connectats: 
 

 
Figura 40 - Estructura inicial 

 

Llavors, crearem la nova base de dades fent click amb el botó dret del ratolí sobre 
Bases de Datos, a l’esquerra de la pantalla: 
 

 
Figura 41 - Crear base de dades I 
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I introduïm elspins com el nom de la base de dades a crear: 
 

 
Figura 42 - Crear base de dades II 

 

 

Un cop creada, ens sortirà a la llista de bases de dades: 
 

 
Figura 43 - Base de dades "elspins" creada 
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Seleccionem el botó que posa SQL: 
 

 
Figura 44 - Obrir editor SQL 

 

 

Ens apareixerà la següent pantalla i esborrem el text que ens apareix (text seleccionat 

a la imatge): 

 

 
Figura 45 - Editor SQL 
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Llavors introduïm les següents sentències per crear els usuaris8  

 
CREATE ROLE "Administrador" LOGIN  

  PASSWORD '****'  

  SUPERUSER INHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE;  

  

CREATE ROLE "Menjador" LOGIN  

  PASSWORD '****'  

  SUPERUSER INHERIT CREATEDB NOCREATEROLE;  

  

CREATE ROLE "Professor" LOGIN  

  PASSWORD '****'  

  SUPERUSER INHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE;  

  

CREATE ROLE "RAExtra" LOGIN  

  PASSWORD '****'  

  SUPERUSER INHERIT CREATEDB NOCREATEROLE;  

  

CREATE ROLE "Recepcio" LOGIN  

  PASSWORD '****'  

  SUPERUSER INHERIT CREATEDB NOCREATEROLE; 

 
CREATE ROLE "JavaAppl" LOGIN 

  ENCRYPTED PASSWORD 'md5bb71f6f2b5a35bc162ae7ea8e5957667' 

  SUPERUSER INHERIT NOCREATEDB NOCREATEROLE; 

 

Un cop introduïdes les sentències s’executen fent click al “Play” verd. 
 

 
Figura 46 - Afegir rols de Login 

                                                 
8
 Això només s’ha de fer el primer cop que es configura el servidor, encara que es vulguin crear noves 

bases de dades (per exemple, per fer còpies de seguretat). 
El Password que apareix a aquest manual (****) s’ha de substituir pel que es vulgui establir. 
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Un cop executat, ens haurien de sortir reflectits els canvis tal i com mostra la següent 

imatge. Si no surten, fer click amb el botó dret a Roles de Login i fer Refrescar. 

 

 
Figura 47 - Rols de login afegits 

 

 

Ens tornem a posar a sobre de la base de dades, en el nostre cas “elspins”, i clickem al 

botó SQL. 

 

 
Figura 48 - Obrir editor SQL 
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Igual que abans, eliminem el text que ens surt per defecte i introduïm les següents 

sentències: 

-- Table: "Activitat" 

CREATE TABLE "Activitat" 

( 

  "Nom" text NOT NULL, 

  "Tipus" text NOT NULL, 

  "Dilluns" boolean NOT NULL, 

  "Dimarts" boolean NOT NULL, 

  "Dimecres" boolean NOT NULL, 

  "Dijous" boolean NOT NULL, 

  "Divendres" boolean NOT NULL, 

  "Descripcio" text, 

  CONSTRAINT "Activitat_pkey" PRIMARY KEY ("Nom", "Tipus"), 

  CONSTRAINT "Activitat_Nom_key" UNIQUE ("Nom") 

); 

 

-- Table: "Alumne" 

CREATE TABLE "Alumne" 

( 

  "Nom" text NOT NULL, 

  "Curs" text, 

  "Email" text, 

  "DataNaixament" date NOT NULL, 

  CONSTRAINT "Alumne_pkey" PRIMARY KEY ("Nom", "DataNaixament"), 

  CONSTRAINT "Alumne_Curs_fkey" FOREIGN KEY ("Curs") 

      REFERENCES "Activitat" ("Nom") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Rule: "UpdateWhenInsert" ON "Alumne" 

CREATE OR REPLACE RULE "UpdateWhenInsert" AS 

    ON INSERT TO "Alumne" 

   WHERE (EXISTS ( SELECT 1 

           FROM "Alumne" 

          WHERE "Alumne"."Nom" = new."Nom" AND "Alumne"."DataNaixament" = 

new."DataNaixament")) DO INSTEAD  UPDATE "Alumne" SET "Curs" = new."Curs", "Email" = 

new."Email" 

  WHERE "Alumne"."Nom" = new."Nom" AND "Alumne"."DataNaixament" = new."DataNaixament"; 

 

-- Table: "ActivitatAlumne" 

CREATE TABLE "ActivitatAlumne" 

( 

  "Nom" text NOT NULL, 

  "Activitat" text NOT NULL, 

  "DataNaixament" date NOT NULL, 

  CONSTRAINT "ActivitatAlumne_pkey" PRIMARY KEY ("Nom", "Activitat", "DataNaixament"), 

  CONSTRAINT "ActivitatAlumne_Activitat_fkey" FOREIGN KEY ("Activitat") 

      REFERENCES "Activitat" ("Nom") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 

  CONSTRAINT "ActivitatAlumne_Nom_fkey" FOREIGN KEY ("Nom", "DataNaixament") 

      REFERENCES "Alumne" ("Nom", "DataNaixament") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Table: "Assignatura" 

CREATE TABLE "Assignatura" 

( 

  "NomAssignatura" text NOT NULL, 

  CONSTRAINT "Assignatura_pkey" PRIMARY KEY ("NomAssignatura") 

); 

 

-- Rule: "UpdateWhenInsert" ON "Assignatura" 

CREATE OR REPLACE RULE "UpdateWhenInsert" AS 

    ON INSERT TO "Assignatura" 

   WHERE (EXISTS ( SELECT 1 

           FROM "Assignatura" 

          WHERE "Assignatura"."NomAssignatura" = new."NomAssignatura")) DO INSTEAD 

NOTHING; 

 

-- Table: "AssignaturaCurs" 

CREATE TABLE "AssignaturaCurs" 

( 

  "Curs" text NOT NULL, 
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  "NomAssignatura" text NOT NULL, 

  CONSTRAINT "AssignaturaCurs_pkey" PRIMARY KEY ("Curs", "NomAssignatura"), 

  CONSTRAINT "AssignaturaCurs_Curs_fkey" FOREIGN KEY ("Curs") 

      REFERENCES "Activitat" ("Nom") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 

  CONSTRAINT "AssignaturaCurs_NomAssignatura_fkey" FOREIGN KEY ("NomAssignatura") 

      REFERENCES "Assignatura" ("NomAssignatura") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

 

-- Table: "Assistencia" 

CREATE TABLE "Assistencia" 

( 

  "NomAlumne" text NOT NULL, 

  "DataNaixament" date NOT NULL, 

  "DiaAssistencia" date NOT NULL, 

  "Assistencia" text NOT NULL, 

  "Justificacio" text, 

  "Torn" text NOT NULL, 

  CONSTRAINT "Assistencia_pkey" PRIMARY KEY ("NomAlumne", "DataNaixament", 

"DiaAssistencia", "Torn"), 

  CONSTRAINT "Assistencia_NomAlumne_fkey" FOREIGN KEY ("NomAlumne", "DataNaixament") 

      REFERENCES "Alumne" ("Nom", "DataNaixament") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Rule: "UpdateWhenInsertAssistencia" ON "Assistencia" 

CREATE OR REPLACE RULE "UpdateWhenInsertAssistencia" AS 

    ON INSERT TO "Assistencia" 

   WHERE (EXISTS ( SELECT 1 

           FROM "Assistencia" 

          WHERE "Assistencia"."NomAlumne" = new."NomAlumne" AND 

"Assistencia"."DataNaixament" = new."DataNaixament" AND "Assistencia"."DiaAssistencia" = 

new."DiaAssistencia" AND "Assistencia"."Torn" = new."Torn")) DO INSTEAD  UPDATE 

"Assistencia" SET "Assistencia" = new."Assistencia", "Justificacio" = new."Justificacio" 

  WHERE "Assistencia"."NomAlumne" = new."NomAlumne" AND "Assistencia"."DataNaixament" = 

new."DataNaixament" AND "Assistencia"."DiaAssistencia" = new."DiaAssistencia" AND 

"Assistencia"."Torn" = new."Torn"; 

 

-- Table: "DiesFestius" 

CREATE TABLE "DiesFestius" 

( 

  "DiaFestiu" date NOT NULL, 

  CONSTRAINT "DiesFestius_pkey" PRIMARY KEY ("DiaFestiu") 

); 

 

-- Table: "Menjador" 

CREATE TABLE "Menjador" 

( 

  "NomAlumne" text NOT NULL, 

  "DataNaixament" date NOT NULL, 

  "DataInici" date NOT NULL, 

  "Becat" boolean, 

  "Fixe" boolean NOT NULL, 

  "Bonus" integer, 

  CONSTRAINT "Menjador_pkey" PRIMARY KEY ("NomAlumne", "DataNaixament", "DataInici"), 

  CONSTRAINT "Menjador_NomAlumne_fkey" FOREIGN KEY ("NomAlumne", "DataNaixament") 

      REFERENCES "Alumne" ("Nom", "DataNaixament") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Rule: "UpdateWhenInsert" ON "Menjador" 

CREATE OR REPLACE RULE "UpdateWhenInsert" AS 

    ON INSERT TO "Menjador" 

   WHERE (EXISTS ( SELECT 1 

           FROM "Menjador" 

          WHERE "Menjador"."NomAlumne" = new."NomAlumne" AND "Menjador"."DataNaixament" 

= new."DataNaixament" AND "Menjador"."DataInici" = new."DataInici")) DO INSTEAD  UPDATE 

"Menjador" SET "Fixe" = new."Fixe", "Becat" = new."Becat", "Bonus" = new."Bonus" 

  WHERE "Menjador"."NomAlumne" = new."NomAlumne" AND "Menjador"."DataNaixament" = 

new."DataNaixament" AND "Menjador"."DataInici" = new."DataInici"; 

 

-- Table: "AssistenciaMenjador" 

CREATE TABLE "AssistenciaMenjador" 

( 

  "NomAlumne" text NOT NULL, 
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  "DataNaixament" date NOT NULL, 

  "DiaAssistencia" date NOT NULL, 

  "DataInici" date, 

  CONSTRAINT "AssistenciaMenjador_pkey" PRIMARY KEY ("NomAlumne", "DataNaixament", 

"DiaAssistencia"), 

  CONSTRAINT "AssistenciaMenjador_NomAlumne_fkey" FOREIGN KEY ("NomAlumne", 

"DataNaixament", "DataInici") 

      REFERENCES "Menjador" ("NomAlumne", "DataNaixament", "DataInici") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Table: "NoAssistenciaMenjador" 

CREATE TABLE "NoAssistenciaMenjador" 

( 

  "NomAlumne" text NOT NULL, 

  "DataNaixament" date NOT NULL, 

  "DataFalta" date NOT NULL, 

  "DataInici" date, 

  CONSTRAINT "NoAssistenciaMenjador_pkey" PRIMARY KEY ("NomAlumne", "DataNaixament", 

"DataFalta"), 

  CONSTRAINT "NoAssistenciaMenjador_NomAlumne_fkey" FOREIGN KEY ("NomAlumne", 

"DataNaixament", "DataInici") 

      REFERENCES "Menjador" ("NomAlumne", "DataNaixament", "DataInici") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

); 

 

 

 

-- Table: "Notificacio" 

CREATE TABLE "Notificacio" 

( 

  "Missatge" text, 

  "Llegit" boolean, 

  "Mostrat" boolean, 

  "IDNotificacio" integer NOT NULL, 

  "Tipus" text, 

  "DiaNotificacio" date, 

  CONSTRAINT "Notificacio_pkey" PRIMARY KEY ("IDNotificacio") 

); 

 

 

 

-- Table: "NotificacioCurs" 

CREATE TABLE "NotificacioCurs" 

( 

  "IDNotificacio" integer NOT NULL, 

  "Curs" text NOT NULL, 

  CONSTRAINT "NotificacioCurs_pkey" PRIMARY KEY ("IDNotificacio", "Curs"), 

  CONSTRAINT "NotificacioCurs_curs_fkey" FOREIGN KEY ("Curs") 

      REFERENCES "Activitat" ("Nom") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 

  CONSTRAINT "NotificacioCurs_id_notififcacio_fkey" FOREIGN KEY ("IDNotificacio") 

      REFERENCES "Notificacio" ("IDNotificacio") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Table: "Planning" 

CREATE TABLE "Planning" 

( 

  "DiaPlanning" date NOT NULL, 

  "Curs" text NOT NULL, 

  "M1" text, 

  "M2" text, 

  "M3" text, 

  "M4" text, 

  "T1" text, 

  "T2" text, 

  CONSTRAINT "Planning_pkey" PRIMARY KEY ("DiaPlanning", "Curs"), 

  CONSTRAINT "Planning_Curs_fkey" FOREIGN KEY ("Curs") 

      REFERENCES "Activitat" ("Nom") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Table: "PlanningAssignatura" 

CREATE TABLE "PlanningAssignatura" 

( 

  "DiaPlanning" date NOT NULL, 
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  "NomAssignatura" text NOT NULL, 

  "M1" text, 

  "M2" text, 

  "M3" text, 

  "M4" text, 

  "T1" text, 

  "T2" text, 

  CONSTRAINT "Planning_Assignatura_pkey" PRIMARY KEY ("DiaPlanning", "NomAssignatura"), 

  CONSTRAINT "Planning_Assignatura_fkey" FOREIGN KEY ("NomAssignatura") 

      REFERENCES "Assignatura" ("NomAssignatura") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

 

-- Table: "Professor" 

CREATE TABLE "Professor" 

( 

  "NomProfessor" text NOT NULL, 

  CONSTRAINT "Professor_pkey" PRIMARY KEY ("NomProfessor") 

); 

 

 

-- Table: "Items" 

CREATE TABLE "Items" 

( 

  "NomItem" text NOT NULL, 

  "Curs" text NOT NULL, 

  "Assignatura" text NOT NULL, 

  "Values" text, 

  CONSTRAINT "Items_pkey" PRIMARY KEY ("NomItem", "Curs", "Assignatura"), 

  CONSTRAINT "Items_Curs_fkey" FOREIGN KEY ("Curs", "Assignatura") 

      REFERENCES "AssignaturaCurs" ("Curs", "NomAssignatura") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE 

); 

 

 

-- Table: "SeguimentAlumnes" 

CREATE TABLE "SeguimentAlumnes" 

( 

  "NomAlumne" text NOT NULL, 

  "DataNaixament" date NOT NULL, 

  "NomAssignatura" text NOT NULL, 

  "Curs" text NOT NULL, 

  "NomItem" text NOT NULL, 

  "Valor" text, 

  "DiaSeguiment" date NOT NULL, 

  CONSTRAINT "SeguimentAlumnes_pkey" PRIMARY KEY ("NomAlumne", "DataNaixament", 

"NomAssignatura", "Curs", "NomItem", "DiaSeguiment"), 

  CONSTRAINT "SeguimentAlumnes_Curs_fkey" FOREIGN KEY ("Curs", "NomAssignatura", 

"NomItem") 

      REFERENCES "Items" ("Curs", "Assignatura", "NomItem") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE, 

  CONSTRAINT "SeguimentAlumnes_NomAlumne_fkey" FOREIGN KEY ("NomAlumne", 

"DataNaixament") 

      REFERENCES "Alumne" ("Nom", "DataNaixament") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Rule: "UpdateWhenInsert" ON "SeguimentAlumnes" 

CREATE OR REPLACE RULE "UpdateWhenInsert" AS 

    ON INSERT TO "SeguimentAlumnes" 

   WHERE (EXISTS ( SELECT 1 

           FROM "SeguimentAlumnes" 

          WHERE "SeguimentAlumnes"."NomAlumne" = new."NomAlumne" AND 

"SeguimentAlumnes"."DataNaixament" = new."DataNaixament" AND 

"SeguimentAlumnes"."DiaSeguiment" = new."DiaSeguiment" AND "SeguimentAlumnes"."Curs" = 

new."Curs" AND "SeguimentAlumnes"."NomAssignatura" = new."NomAssignatura" AND 

"SeguimentAlumnes"."NomItem" = new."NomItem")) DO INSTEAD  UPDATE "SeguimentAlumnes" SET 

"Valor" = new."Valor" 

  WHERE "SeguimentAlumnes"."NomAlumne" = new."NomAlumne" AND 

"SeguimentAlumnes"."DataNaixament" = new."DataNaixament" AND 

"SeguimentAlumnes"."DiaSeguiment" = new."DiaSeguiment" AND "SeguimentAlumnes"."Curs" = 

new."Curs" AND "SeguimentAlumnes"."NomAssignatura" = new."NomAssignatura" AND 

"SeguimentAlumnes"."NomItem" = new."NomItem"; 

 

 

-- Table: "PlanningProfessor" 
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CREATE TABLE "PlanningProfessor" 

( 

  "DiaPlanning" date NOT NULL, 

  "NomProfessor" text NOT NULL, 

  "M1" text, 

  "M2" text, 

  "M3" text, 

  "M4" text, 

  "T1" text, 

  "T2" text, 

  CONSTRAINT "PlanningProfessor_pkey" PRIMARY KEY ("DiaPlanning", "NomProfessor"), 

  CONSTRAINT "Planning_Professor_fkey" FOREIGN KEY ("NomProfessor") 

      REFERENCES "Professor" ("NomProfessor") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

 

-- Table: "AnotacioProfessor" 

CREATE TABLE "AnotacioProfessor" 

( 

  "IdAnotacio" integer NOT NULL, 

  "DataMissatge" date, 

  "NomProfessor" text, 

  "Missatge" text, 

  CONSTRAINT "AnotacioProfessor_pkey" PRIMARY KEY ("IdAnotacio"), 

  CONSTRAINT "AnotacioProfessor_NomProfessor_fkey" FOREIGN KEY ("NomProfessor") 

      REFERENCES "Professor" ("NomProfessor") MATCH SIMPLE 

      ON UPDATE NO ACTION ON DELETE CASCADE 

); 

 

-- Sequence: "anotacionsProfessorID" 

CREATE SEQUENCE "anotacionsProfessorID" 

  INCREMENT 1 

  MINVALUE 0 

  MAXVALUE 9223372036854775807 

  START 1 

  CACHE 1; 

 

-- Sequence: "notificacionsID" 

CREATE SEQUENCE "notificacionsID" 

  INCREMENT 1 

  MINVALUE 0 

  MAXVALUE 9223372036854775807 

  START 49 

  CACHE 1; 

 

 
Una vegada introduïdes, clickem al “Play” verd. 
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Figura 49 - Execució sentències SQL 

 

 

Amb això ja està creada l’estructura de la base de dades. Ha de ser igual a la que 

apareix a la següent imatge: 
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Figura 50 - Estructura de la base de dades 

 

 

La base de dades ja està configurada. Ara només falta permetre l’accés al servidor des 

dels altres ordinadors. 

 

Per això hem de modificar l’arxiu pg_hba.conf del servidor, que normalment està a 

C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\8.4\data. Aquesta ruta depèn d’on s’hagi instal·lat 

el PostgreSQL. Si no es troba aquí, es pot buscar mitjançant el comandament “Buscar” 

de Windows (Botó Inicio/Buscar/Archivos o carpetas). 

 

Obrim l’arxiu pg_hba.conf, amb el Bloc de Notes per exemple. 
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Figura 51 - pg_hba.conf 

 

I hem d’afegir, per a cada ordinador que es vulgui connectar al servidor, sota la línia 

host    all         all         127.0.0.1/32       md5 

la següent línia: 

host    all         all         192.168.1.36/32       md5   

On 192.168.1.36 seria la IP de l’ordinador que es vol connectar al servidor. 

En el cas que vulguem permetre la connexió a un rang de IP’s, si tots els ordinadors 

que volem connectar estan a la mateixa xarxa privada, llavors, en comptes de la línia 

anterior per a cada ordinador, només hem d’afegir una línia per a tots, que és la 

següent: 

host    all         all         192.168.1.0/24       md5 

On 192.168.1 seria l’arrel comuna a totes les IP’s i el .0 serà l’únic valor que canvia. 
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Un cop afegides les línies corresponents, guardem l’arxiu i ja es podrà utilitzar el 

programa en els diferents ordinadors. 

 

Per saber quina és la IP d’un ordinador, s’ha d’obrir aquest i executar la consola de 

Windows fent click a Inicio/Ejecutar, introduir cmd i Aceptar: 

 

 
Figura 52 - Executar consola de Windows 

 
A la pantalla que ens surti teclejarem ipconfig /all (i Intro): 
 

 
Figura 53 - IP de l’ordinador 
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11.4 Configuració del programa 
 

El programa a executar s’anomena GestioCEIPElsPins.jar. Per a que s’executi 

correctament és imprescindible que estigui en una carpeta juntament amb la carpeta 

lib que conté les diferents llibreries utilitzades. 

 

 

Figura 549 - Estructura del directori 

 

 

És necessari indicar al programa la IP del servidor y quina és la base de dades que 

utilitzarà. Per això, el primer cop que s’executa el programa en un ordinador sortirà 

aquesta pantalla: 

 



Gestió d’assistències a un col·legi de primària 

164 

 
Figura 20  - Configuració dels paràmetres del programa 

 

Aquí s’han d’introduir les dades de configuració del programa: 

 IP del servidor. 

 Port: Generalment és el 5432. Veure l’apartat 2 d’aquesta Guia. 

 Nom de la base de dades. Normalment haurà de ser elspins, tal com s’ha 

indicat a l’apartat 3, figura 7.  

 Email: Adreça amb la qual s’enviaran els correus. La inicialment creada per al 

funcionament del programa és: tutoriapins@gmail.com 

 

En cas de voler canviar aquesta configuració és necessari eliminar l’arxiu db.properties 

que es troba a la carpeta C:\GestioCEIPElsPins i se’ns tornarà a mostrar la pantalla 

anterior. 

 

Per saber la IP del servidor, s’ha d’anar a aquest i obrir la consola de Windows fent 

click a Inicio/Ejecutar, introduir cmd i Aceptar: 

 

 
Figura 21 - Executar consola de Windows 
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A la pantalla que ens surti teclejarem ipconfig /all (i Intro): 
 

 
Figura 552 - IP del servidor 

 

I ens mostrarà la IP que haurem de posar. 

 

11.5 Manteniment 

11.5.1 Fer còpia de seguretat 

 

Es recomana fer còpies de seguretat de la base de dades cada 2 setmanes i quan 

finalitzi un curs/ trimestre. 

Per fer una còpia de seguretat obrim el pgAdmin III i seleccionem la base de dades de 

la que volem fer la còpia. 
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Figura 23 - Còpia de seguretat I 

 

Prement el botó dret del ratolí sobre elspins ens sortirà aquesta pantalla on podrem 

seleccionar el nom de l’arxiu i la seva destinació. Es recomana que el nom tingui la data 

de creació de la còpia de seguretat. Es deixen les opcions que surten per defecte: 

 

 
Figura 24 - Còpia de seguretat II 
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11.5.2 Restaurar còpia de seguretat 

 

IMPORTANT: Si es restaura la copia de seguretat d’una base de dades, aquesta perd 

totes les dades que conté i no es poden recuperar, ja que són substituïdes íntegrament 

per les restaurades. Per això, la millor opció és: 

 Crear abans una nova base de dades. 

 Restaurar la còpia en aquesta nova base de dades. 

 I, finalment, eliminar l’arxiu db.properties, que es troba a la carpeta 

C:\GestioElsPins, per poder canviar el nom de la base de dades on apunta el 

programa.  

 

Per crear una nova base de dades cal obrir el programa pgAdmin III i seguir les 

instruccions següents: 

 

 
Figura 25 - Crear nova base de dades 

 

Ens apareixerà una finestra on posar el nom de la nova base de dades. Un cop creada, 

ja podem restaurar la còpia de seguretat a aquesta base de dades que acabem de 

crear. 
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Per restaurar una còpia de seguretat, els passos a seguir són: obrir el pgAdmin III i 

seleccionar la base de dades on volem restaurar la còpia de seguretat9 fent-li click a 

sobre amb el botó dret del ratolí i escollint l’opció Restaurar: 

 

 
Figura 26 - Restaurar còpia de seguretat I 

 

Ens sortirà la següent pantalla, on podrem escollir quina còpia de seguretat volem 

restaurar: 

 

 
Figura 27 - Restaurar còpia de seguretat II 

 

 

 

                                                 
9
 En cas d’haver creat una base de dades seguint les instruccions anteriors en cursiva, aquesta serà la 

que haurem de seleccionar. 
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11.5.3 Esborrar la informació de la base de dades 

 

Una vegada finalitza un curs i s’ha fet una còpia de seguretat de la base de dades, es 
podran esborrar les dades d’aquesta per poder introduir els valors del pròxim curs.  
 
Obrim el programa pgAdmin III, seleccionem la base de dades de la que volem 
esborrar les dades: 
 

 
Figura 28 - Base de dades "elspins"  

 

Seleccionem el botó que posa SQL: 
 

 
Figura 29 - Obrir editor SQL 
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Ens apareixerà la següent pantalla i esborrem el text que ens aparegui (text semblant 

al seleccionat a la imatge): 

 

 
Figura 30 - Editor SQL 

 

A continuació, depenent de quines dades es vulguin esborrar, introduirem una o varies 

de les instruccions següents: 

 Esborrar la informació relativa als Alumnes. Es mantenen la resta de dades 

(Assignatures, Cursos,  Ítems d’assignatura, etc.) però s’esborraran els Alumnes 

i la seva informació associada (Assistències a classe, Assistències a Menjador, 

Seguiment, etc.): 

 

DELETE FROM "Alumne"; 

 

 Esborrar Notificacions: 
 

DELETE FROM "Notificacio"; 

 

 Esborrar Dies Festius: 
 

DELETE FROM "DiesFestius"; 

 

 Esborrar informació dels Professors: 
 

DELETE FROM "Professor"; 
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 Esborrar Assignatures i la seva informació: 
 

DELETE FROM "Assignatura"; 

 

 

 Esborrar Cursos i Activitats Extraescolars i Menús de Menjador: 
 

DELETE FROM "Activitat"; 

 

 

Una vegada introduïdes una o més de les sentències anteriors, clickem al “Play” verd. 
 

 
Figura 31 - Execució sentències SQL 

 

Amb això ja podrem introduir noves dades i s’hauran conservat aquelles per a les que 

NO s’ha introduït una sentència DELETE. 

 

11.5.4 Canviar contrasenyes 

 

Si volem canviar la contrasenya d’algun usuari, hem d’obrir el programa pgAdmin III i 

seleccionar el Rol al que volem canviar la contrasenya. 

(IMPORTANT: No tocar el rol JavaAppl). 

 

Figura 32 - Propietats rol Login 
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I ens sortirà la següent pantalla: 

 

Figura 33 - Canvi de contrasenya a usuari 
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12. Annex 3. Glossari 
 

Adreça IP 

Etiqueta numèrica que identifica un element de 

comunicació d’un dispositiu (normalment un ordinador) 

dintre d’una xarxa que utilitzi el protocol IP. 

Cas d’ús Funcionalitat que pot realitzar un usuari. 

Classe 
Contenidor d’una o més dades juntament amb les 

operacions de manipulació d’aquestes dades. 

Escenari principal Transcurs normal d’un cas d’ús. 

Excepció Comportament anormal d’una operació del programa.  

Extensió Transcurs alternatiu d’un cas d’ús. 

Fitxer de log 
Fitxer on queden enregistrats tots els comportaments 

anòmals del sistema. 

Hibernate 
Eina que per a cada taula crea un objecte Java, amb els 

mateixos atributs. 

HQL Llenguatge d’accés a bases de dades propi d’Hibernate 

Instància 
A programació, una instància es produeix amb la creació 

d’un objecte d’una classe. 

Llenguatge UML 
Llenguatge gràfic per visualitzar, especificar, construir i 

documentar un sistema. 

Package 

Contenidor de classes que permet agrupar les diferents 

parts d’un programa les funcionalitats de les quals tenen 

elements comuns. 

Patró arquitectònic 

Els patrons arquitectònics són patrons de software que 

ofereixen solucions a problemes d'arquitectura de software 

en enginyeria de software. 

Satisfacció/insatisfacció 
del client 

Graduació de l’1 al 5 de la satisfacció/insatisfacció del client 

en funció de si el programa ofereix o no una funcionalitat. 

SQL 

Llenguatge declaratiu d’accés a bases de dades relacionals 

que permet especificar diversos tipus d’operacions en 

aquestes. 

Trigger (casos d’ús) Acció que executa el cas d’ús. 
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