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1. Introducció. 
 

L’últim pas que ha de fer un estudiant per ser enginyer és el Projecte de Final de Carrera. Aquí és on 

l’estudiant ha de posar en pràctica tots els coneixements adquirits durant els anys d’estudi. 

 

A diferencia dels problemes proposats i realitzats a les classes, el Projecte de Final de Carrera és el més 

proper a la realitat del que l’alumne s’ha trobat arribat en aquest punt. Això també vol dir que aquest 

problema no sol tenir les limitacions dels problemes realitzats a classe. 

 

1.1 Objectius. 
 

Amb aquest PFC es volen aconseguir els següents objectius: 

 

• Fer un anàlisi complet del problema de la gestió de menjadors escolars a partir dels requisits 

suggerits per el director d’un centre educatiu. 

• Familiaritzar-nos en el àmbit dels ERP (Planificació de Recursos Empresarials) ja que aquesta 

tecnologia és molt present, i cada dia més, en la gestió de moltes empreses. 

• Aprendre els llenguatges utilitzats per OpenERP per ampliar coneixements que podrien ser 

perfectament una sortida professional. 

• Dissenyar una solució software que doni solució a l’anàlisi realitzat.. 

• Implementar la solució software dissenyada. 

• Testejar, provar i corregir els errors de l’aplicació desenvolupada. 

• Redactar la memòria i els manuals corresponents per l’ús de l’aplicació.  

• Usar, sempre que l’ocasió ho permeti, el màxim d’aplicacions lliures, d’aquesta manera 

minimitzarem els costos de desenvolupament. 

 

1.2 Justificació. 
 

1.2.1 Justificació personal. 
 

Quan va arribar l’hora de pensar en el PFC no sabia ben bé sobre el que podria fer. Gràcies al que va ser 

el meu professor d’EDAL (Estructures de Dades i Algoritmes) Jordi Esteve, em van arribar dues 

propostes de PFC. 

 

La primera proposta era fer un  TPV (Terminal Punt de Venta) per a un supermercat, i l’altre proposta era 

una implementació amb OpenERP del menjador del centre, i com ell estava en contacte amb el director 
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d’un centre educatiu, em podria aconseguir uns requisits sobre el que necessitaven i així poder encarar el 

projecte sobre aquest tema. 

 

Després d’estudiar les dues opcions no em va costar gaire decidir-me, la possibilitat de que el projecte per 

l’escola fos sobre un problema real va ser el que em va fer acabar de decidir tan ràpid. 

 

1.2.2 Justificació del projecte. 
 

L’A.M.P.A és l’associació de mares i pares d’un centre educatiu, són entitats de dret privat i el seu 

objectiu fonamental és la representació dels interessos dels pares, mares o tutors legals d’alumnes dels 

centres educatius. 

 

Josep Maria Esteve Gibert, és director del CE Jacint Verdaguer i també part activa del A.M.P.A del 

mateix centre, ens ha explicat el descontrol que hi ha al centre a l’hora de gestionar el menjador. Els 

alumnes que es queden a dinar són apuntats en uns papers a mà que es passen a la cuina on en prenen nota 

per saber les quantitats i varietats que han de cuinar. 

 

A final de mes s’han de facturar els menjadors reunint tots els ‘paperets’ de tots els alumnes inscrits 

durant el mes, s’ha de diferenciar entre els alumnes esporàdics dels alumnes habituals (tenen un preu 

diferent), s’ha de saber quin o quins són els tutors legals de cada alumne per poder dividir les factures i 

fins hi tot s’han de generar unes altres factures perquè hi ha alumnes que tenen una beca del Consell 

Comarcal i paguen part dels costos del menjador depenent la situació de l’alumne. 

 

A tot això s’ha d’afegir també apuntar les baixes, siguin pel motiu que siguin, perquè si un alumne que 

estava inscrit per un dia resulta que al final no assisteix, se li ha de restar l’import del menjador d’aquell 

dia però no el de monitoratge. 

 

Existeix una empresa (Tecnoba S.l) desenvolupant una aplicació anomenada OpenERP-School que és una 

aplicació per gestionar completament un Centre Educatiu. Aquesta aplicació no contempla la gestió de 

menjadors i aquest és també un dels motius principals per l’elecció d’aquest PFC. 
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2. Definició del problema. 
 

El problema ve degut a la falta de programari de gestió d’escoles que permeti gestionar la totalitat d’un 

centre educatiu. 

 

Un dels objectius és crear una eina on es pugui gestionar tota la informació del centre de manera més 

eficient i productiva. A llarg termini, s’espera reunir els mòduls necessaris per la gestió completa d’un 

centre educatiu, no només el menjadors sinó també la gestió d’alumnes, professors, cursos, assignatures, 

etc. Tot en la mateixa aplicació de gestió. 

 

Actualment els centres educatius que es volen informatitzar tenen un ventall d’aplicacions per triar no 

gaire ampli, algunes d’aquestes aplicacions són propietàries i altres són lliures. Cadascuna d’aquestes 

aplicacions està especialitzada en una secció de la gestió del centre, però cap aplicació de les existents és 

completa per a totes les funcions d’un centre educatiu, per tant, si un centre vol estar totalment 

informatitzat, ha de fer ús de més d’una aplicació. 

 

Això fa que la gestió del centre sigui més complicada, ja que requereix més especialització dels usuaris 

del sistema, més possibilitats d’errors (humans i errors del sistema), instal·lació i manteniment del 

programari, etc. 

 

A la següent taula es poden apreciar algunes de les diferents aplicacions existents i els camps que toca 

cadascuna: 
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 SAGA FET Intraweb Tutori
a 

SIESTTA SchoolTo
ol 

OpenERP-School 

Gestió Acadèmica        
Gestió de faltes x  x x x x x 
Incidències x  x x x x x 
Avaluació d’alumnat x   x x x En projecte 
Accés als pares    x x x x 
Plataforma educativa      x  
Gestió de recursos   x   x En 

desenvolupament 
Gestió documental   x    x 
Agendes compartides x  x x x x x 
Generador d’horaris  x     En projecte 
Gestió d’esdeveniments       x 
Gestió de Menjadors       PFC d’Arnau 

Timoneda 
Gestió de professorat i PAS x      En 

desenvolupament 
Gestió d’absències i baixes de professorat       En 

desenvolupament 
Plataforma A.M.P.A       En 

desenvolupament 
Gestió Econòmica        

Pressupostos x      x 
Gestió de Rebuts x      x 
Gestió de compres-vendes x      x 
Comptabilitat x      x 
  Altres        
Client Web x  x x x x x 
Client d'Escriptori  x     x 
Client per a PDA   x x x  En projecte 
Importació dades SAGA O  x x   x 
Importació / exportació dades FET  O     x 
Enllaç amb Moodle x  x    x 
Integració de Jclic   x     
Interfície en català x x x x x x x 
Possibilitat d’adaptació/Personalització  x x x x x x 

Possibles funcionalitats a 
implementar 

       

CRM       x 
Gestió de projectes       x 
Gestió de Qualitat       x 
Bussines Inteligence (BI)       x 

 
Il·lustració 1 - Taula comparativa de diferents programaris per gestió de centres educatius. (Pere Ramon 

Erro, Tecnoba). 
 

 

2.1 Programaris per gestió de centres educatius. 
 
2.1.1 SAGA. 
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Aplicació desenvolupada per el Laboratori de Càlcul de la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (LCFIB) amb la col·laboració del Laboratori de Modelització i 

Anàlisi de la Informació (LIAM). 

És una aplicació per gestió de centres docents públics que permet la gestió de diferents camps com 

matrícules, avaluacions, distribució de currículums, emissió d’informes i certificats oficials, gestió 

econòmica dels centres i donar suport dels processos administratius. 

 

2.1.2 FET. 
 

És una aplicació per organitzar horaris dels professors i dels alumnes d’un centre educatiu. La principal 

funció és la de gestionar l’ús de les aules, ajustar el nombre d’hores de treball, disponibilitat de despatxos. 

Permet dissenyar un pla d’activitats i horaris i alhora controlar la seva execució permetent realitzar canvis 

durant el curs.  

 

2.1.3 Intraweb. 
 

Intraweb és una eina que proporciona un mecanisme de comunicació interna i externa d’un centre i que 

aporta diverses solucions als problemes més habituals que poden sorgir en un centre educatiu. És 

accessible a través d’internet i fàcil de gestionar però no abarca totes les àrees possibles d’un centre. 

 

2.1.4 Tutoria. 
 

Aquesta aplicació permet facilitar les tasques dels tutors. Gestiona incidències, avaluacions i enviament 

de SMS. Permet l’accés des de PDA i la comunicació entre tutors, pares i professors. Té la opció 

d’importació de dades des del SAGA. 

 

2.1.5 SIESTTA. 
 

Aplicatiu de gestió d’alumnes i tutories. Gestiona les faltes d’assistència, els retards i observacions. Els 

professors poden registrar tota la informació que es genera a l’aula. Té accés via web i permet als pares 

consultar les dades acadèmiques dels seus fills. També permet la creació d’informes. 

 

2.1.6 SchoolTool. 
 

És una eina que gestiona les funcionalitats bàsiques com el registre d’alumnes, l’assistència, mediació de 

rendiment escolar, generador d’horaris, gestió d’equips, grups, classes etc. Està compost per tres mòduls 

principals que són: SchoolTool Calendar per a la gestió d’horaris, SchoolBell que és un calendari per 

organitzacions petites i l’SchoolTool 2006 que és el sistema d’administració d’alumnes. 
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2.1.7 OpenERP-School. 
 

Aplicació en desenvolupament per la empresa Tecnoba S.L que pretén en un futur pròxim crear una eina 

de gestió total d’un centre educatiu. Actualment l’aplicació s’està usant en dos centres educatius del país i 

està en estat de desenvolupament i millora constant.  

 

 

L’objectiu a llarg termini és vol una aplicació única per poder gestionar totalment un centre educatiu 

qualsevol, amb una aplicació lliure, intuïtiva, àgil i fàcil d’usar. 

 

En aquest PFC ens centrarem en la gestió de menjadors, que és una part de la gestió acadèmic, que no 

resol cap de les aplicacions existents. 

 
2.2 Conceptes. 
 
2.2.1 Contacte/Alumne. 
 

Els alumnes són una part molt important en els centres educatius. D’ells s’ha de guardar molta informació 

important per poder gestionar el centre educatiu. Si això li afegim la gestió del menjador, encara 

necessitarem més de dades de cada alumne. 

 

Per a la gestió de menjadors necessitem tenir a la base de dades la informació corresponent de cada 

alumne perquè aquest rebi un servei adequat a les seves necessitats. Aquesta informació són els dies en 

que l’alumne farà us del servei de menjador del centre, saber si és al·lèrgic o intolerant a algun aliment, si 

la seva religió no li permet consumir alguns aliments determinats i el pare/mare/tutor(s) legal(s) de qui es 

fa càrrec de l’alumne per a poder facturar el servei. 

 

Un alumne pot demanar per un dia concret fer ús del menjador, però també en pot anul·lar la inscripció ja 

feta anteriorment. 

 
2.2.2 Participació. 
 

La participació és la constància de que un alumne fa ús del menjador del centre educatiu en un dia en 

concret. 

 

A una participació haurem de guardar l’alumne que en fa ús, el dia, un petit comentari per la dieta 

d’aquell dia, el tipus de menú que consumirà, un booleà per saber si aquell dia s’ha consumit aquell menú 

o no i un enllaç al tipus de producte que és per a final de mes poder-ne fer la factura corresponent. 
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2.2.3 Vacances. 
 

En aquest projecte les vacances es defineixen amb períodes (interval amb una data d’inici i una altre de fi) 

i tots els dies compresos dins d’aquests períodes es consideren dies de festa.  

 

2.2.4 Factures. 
 

Les factures són els informes que es creen a final de mes per a cada alumne.  

 

Una factura conté: l’alumne que ha fet ús del servei de menjador del centre i el pare/mare/tutor legal de 

l’alumne que es farà càrrec d’abonar l’import de la factura. 

 

Pot ser que un alumne tingui més d’una factura a final de mes, depenent de la seva situació familiar, del 

nombre de persones que han de pagar la factura i de si l’alumne té atorgada una beca del Consell 

Comarcal. 

 

2.2.5 Descomptes. 
 

Es considera Participació Periòdica el fet que un alumne sigui habitual al menjador, que en faci ús cada 

dia o gairebé. En aquest cas, se’ls aplica un descompte per ser habituals. 

 

Els descomptes són la manera de gestionar les Participacions Periòdiques. Un descompte té un número 

mínim de dies que representa el límit de dies que s’ha de quedar un alumne al menjador perquè se li 

apliqui el descompte i un número que indica, en tant per cent, el descompte que se li aplicarà en cas que 

compleixi el límit inferior els dies de menjador. 
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3. Avaluació de les tecnologies. 
 
Un cop estudiat el problema a fons, cal buscar la solució més eficaç tenint en compte aspectes com el 

sistema operatiu on haurà d’aplicar-se la solució, quin tipus d’aplicació serà, quin sistema de base de 

dades es farà servir, el tipus de servidor que s’utilitzarà i en quin llenguatge de programació es 

desenvoluparà l’aplicació. 

 

3.1 ERP. 
 

Un ERP (Planificació de Recursos Empresarials) es podria definir com un sistema o programari 

administratiu per a la gestió de totes les àrees d’una organització, mitjançant processos transparents i en 

temps real en una base de dades relacional. 

 

Les àrees de gestió més importants per una organització solen ser: 

 

• Comptabilitat i finances. 

• CRM: Gestió de la Relació amb els Clients. 

• Producció, Gestió de serveis i entrega. 

• Compres i Vendes. 

• Logística i Gestió de proveïdors. 

• Projectes i Gestió de Recursos Humans. 

• Màrqueting. 

 
Il·lustració 2 – Esquema de les àrees de gestió més importants d’un ERP 
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Un ERP es caracteritza per estar format per diferents parts integrals en una mateixa aplicació. La 

diferencia entre un ERP i una eina de gestió és bàsicament que l’ERP integra totes les parts de la gestió 

de l’organització. 

 

Els objectius principals que un ERP ha d’oferir són: 

 

• Automatitzar, simplificar i optimitzar processos que es realitzen de forma manual, amb els 

conseqüents estalvis de temps d’operació, millorar productivitat i augment de la competitivitat 

de l’organització. 

• Integrar totes les àrees d’una organització de manera que aquesta tingui més control sobre 

l’organització establint llaços amb els diferents departaments facilitant el procés de control i 

auditoria. 

• Crear una base de dades centralitzada en la que es registren, processen i controlen totes les 

funcions realitzades a l’organització independentment de la ubicació geogràfica, preservant la 

integritat de les dades. 

 

Tot i els grans avantatges que ofereix la implantació d’un ERP a una organització, també pot suposar 

algun inconvenient: 

 

• Cost: És un dels inconvenients més importants, el gran cost de capacitació, implementació, 

suport, configuració, etc. 

• Temps i complexitat de la implementació: La implementació d’un sistema ERP és un procés 

intensiu en l’ús del temps, i això pot afectar l’eficiència temporal de les operacions de 

l’organització. 

• Personal: Un sistema ERP automatitza moltes tasques executades per persones, si aquestes no 

estan ben entrenades i no tenen habilitat pel funcionament del sistema ERP, la organització se’n 

veurà afectada. 

• Complexitat per integrar la informació externa: La dificultat per integrar la informació en els 

ERP es produeix perquè les organitzacions tenen sistemes independents de diferents proveïdors 

que tenen una estructura de dades no compatible amb els de l’ERP. 

 

3.1.1 ERPs de codi obert. 
 

Farem una petita pinzellada amb una curta descripció als principals ERPs de codi obert que podem 

trobar. 
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3.1.1.1 Compiere. 
 

És un ERP + CRM (Custommer Relationship Managment en anglès) amb interfície Windows i Web. 

Està fet completament en Java amb base de dades Oracle. Com molts altres ERPs lliures, es pot afegir 

mòduls per ampliacions. 

 

3.1.1.2 Fisterra. 
 

És un projecte que pretén crear un ERP genèric fet amb programari lliure. En la actualitat suporta 

administració de clients, facturació, gestió de stock i de pagament i punts de venta. La implementació fa 

servir Gnome SDK i PostgreSQL. 

 

3.1.1.3 Openbravo. 
 

És una aplicació de codi obert de gestió d’organitzacions tipus ERP destinat a petites i mitjanes empreses. 

L’estructura de dades està basat originalment en Compiere. Està escrita en java i s’executa sobre Apache i 

Tomcat amb suport a bases de dades PostgreSQL i Oracle. 

 

3.1.1.4 FacturaLUX. 
 

És un ERP orientat a l’administració, gestió comercial, finances i en general a qualsevol tipus d’aplicació 

on es treballi amb grans bases de dades i processos administratius. FacturaLUX ofereix mòduls des de la 

gestió financera i comercial fins a l’adaptació a processos complexes de producció. La interfície gràfica 

es basa en la llibreria Qt i treballa amb bases de dades Postgres i MySQL. 

 

3.1.1.5 OpenERP. 
 

És un programari ERP amb llicència GPL. Inicialment desenvolupat a Bèlgica. És multiplataforma, té 

client per a Windows, Mac OS i GNU/Linux i un altre client web (per usar l’aplicació des de qualsevol 

navegador), i un servidor que es pot instal·lar en Windows i Linux. 

 

3.1.1.6 OpenBluelab. 
 

Potent aplicació que proporciona a l’organització totes les eines necessàries per planificar els seus 

recursos. Està desenvolupat en Java, PHP i Ajax i actualment només es troba en anglès. 

 

3.1.1.7 Project Open. 
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És un complet i complex ERP orientat a projectes molt configurable. No està pensat per empreses que 

produeixen o fabriquen bens físics sinó per empreses de serveis (consultoria, publicitat, IT, sistemes de 

programari, etc) 

 

3.2 Escollir un ERP. 
 

OpenERP-School és un projecte actual que està desenvolupant un grup de programadors i que pretén 

adaptar OpenERP a l’entorn dels centres educatius per gestionar tot un centre des d’una mateixa 

aplicació. 

 

El fet que aquest grup estigui desenvolupant el projecte en OpenERP és el motiu principal pel qual hem 

escollit OpenERP per a desenvolupar el PFC. Ens hem posat en contacte amb aquest grup de 

programadors i hem decidit que jo m’encarregaria de fer un mòdul per a la completa gestió dels 

menjadors d’un centre educatiu amb l’ERP OpenERP. 

 

Altres motius que m’han ajudat a decidir-me són la flexibilitat que ofereix OpenERP a l’hora d’usar i 

modificar mòduls ja existents i la curta corba d’aprenentatge que té aquesta tecnologia. 

 

3.3 OpenERP. 
 

3.3.1 Introducció. 
 

OpenERP és un complet sistema de gestió d’organitzacions que cobreix les necessitats de les àrees de 

comptabilitat, vendes, compres, magatzem i inventari, entre moltes altres. 

 

Suporta múltiples monedes, companyies i comptabilitats, també incorpora funcionalitats de gestió de 

documents per agilitzar la col·laboració entre departaments i equips dins l’organització. Permet treballar 

remotament mitjançant una interfície web des d’un ordinador connectat a Internet o amb clients 

d’escriptori (hi ha versions per Windows, Linux i Mac). 

 

OpenERP és potent, simple i flexible, disposa de més de 500 mòduls, 114 dels quals són oficials, i molts 

més extra i desenvolupats per la comunitat. 

 

S’integra amb coneguts programaris comercials per facilitar la feina, algun d’aquests programaris són: 

  

• Visualització d’informes amb Adobe Reader (PDF) o similars 

• Importació/Exportació de Microsoft Office o OpenOffice 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 23 

• Importació/Exportació a Excel (CSV) 

 

Permet treballar amb diferents idiomes, i l’envolta una gran comunitat que treballa constantment en la 

creació de nous mòduls i ofereix ajuda entre els membres per resoldre alguns problemes. 

 

Com hem comentat a la seva definició, OpenERP treballa en arquitectura client-servidor permetent així 

centralitzar les dades.  Aquesta arquitectura consisteix en que un client realitza peticions a un altre 

programa (servidor) que li dona respostes. Aquesta idea es pot aplicar executant el client-servidor a la 

mateixa màquina, però s’aprofita més en un sistema distribuït a través d’una xarxa d’ordinadors. 

 

 
Il·lustració 3 – Arquitectura Client-Servidor en OpenERP 

 

 

OpenERP usa l’esquema Model-Vista-Controlador (MVC). El MVC és un estil d’arquitectura de 

programari que separa les dades d’una aplicació, la interfície d’usuari i la lògica de control en tres 

components diferents: 

 

• Model: És la representació específica de la informació amb la que el sistema treballa. OpenERP 

utilitza un diccionari Python que es mapeja automàticament sobre una base de dades 

PostgreSQL. 

• Vista: La vista presenta el model en un format adequat per interactuar amb l’usuari. Per crear 

les vistes a OpenERP es fan servir arxius XML. 
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• Controlador: El controlador és l’encarregat de respondre a les accions i interaccions que fa 

l’usuari amb la vista. 

 

 Il·lustració 4 – Representació Model-Vista-Controlador 
 

OpenERP divideix les diferents tasques de gestió d’una organització en diferents mòduls. Cada mòdul 

és la solució a unes necessitats concretes. N’hi han que afegeixen més característiques extra a mòduls 

ja existents, quan això passa diem que el mòdul que afegeix noves característiques depèn del mòdul 

que rep aquestes noves característiques. 

 

Quan s’instal·la OpenERP, automàticament s’instal·la el mòdul base. Aquest inclou les principals 

necessitats que pot tenir una organització com la gestió de contactes, empreses, usuaris, missatgeria 

interna, etc. Quan es vol instal·lar un mòdul que depèn d’un altre, que en aquell moment no es troba 

instal·lat, aquest mòdul s’instal·la automàticament. 

 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 25 

 
Il·lustració 5 – Esquema dels principals mòduls d’OpenERP i les seves dependències. 

 

A l’hora d’encarar un problema amb OpenERP, el que hem de fer primer és buscar si existeix algun 

mòdul que ens solucioni total o parcialment el problema. Un cop hem fet això, depenent del resultat 

tenim tres vies: 

  

• Aprofitar un mòdul existent que satisfà completament el problema. 

• Heretar funcionalitats dels mòduls existents per adequar-los a les nostres necessitats. 

• Crear un nou mòdul. 

 

3.3.2 Tipus d’arxius. 
 
Un mòdul és una carpeta amb tots els arxius necessaris per al seu funcionament. Aquests arxius contenen 

el model, la lògica del controlador i les vistes per aquell mòdul. 
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Els diferents tipus d’arxius són els següents: 

 

• __init__.py: És un arxiu que conté el nom dels altres arxius .py del mòdul que contenen els 

models i la lògica. 

• __terp__.py: Aquest arxiu en Python conté una descripció del mòdul, l’autor del mòdul, les vistes 

que ha de carregar, els mòduls dels qual depèn, la versió, etc. 

• nom_mòdul.py: Arxiu que conté els models i la lògica del mòdul en Python. 

• nom_mòdul_view.xml: Arxiu que conté les vistes en XML del mòdul. 

• /security: Dins d’aquesta carpeta hi ha un arxiu CSV on es defineixen les regles d’accés 

(permisos) de grups i permisos d’usuari. 

• /wizard: En aquesta carpeta hi han els assistents del mòdul. Actualment, amb la nova manera 

d’implementar wizards, podem prescindir d’aquesta carpeta i afegir els arxius dels wizards a la 

carpeta principal del mòdul. 

• /reports: Carpeta que conté els informes del mòdul. 

• /i18n: En aquesta carpeta hi han les traduccions del mòdul. Les traduccions es guarden en format 

.po. El nom de la carpeta fa servir un mètode d’abreviació de noms on posem la primera lletra de 

la paraula seguit del nombre de lletres de la paraula (menys dos, de la primera i última lletra que 

sí surten en el nom) i la última lletra de la paraula. Així, i18n és l’abreviació de la paraula 

internationalization. 

 

3.3.2.1 Camps. 
 

En els arxius .py que contenen els models i la lògica del mòdul es troben definits els diferents objectes. 

Per OpenERP un objecte o model és un recurs necessari per la gestió de l’organització. 

 

Dins d’aquests objectes es poden definir diferents tipus de camps. Aquests camps poden ser: 

 

• Camps normals: integer, char, boolean, float, time, date, datetime, binary, selection, reference. 

• Camps relacionals: one2many, many2one, many2many. 

• Camps funcionals: són camps que es calculen a partir d’altres. 

 

Un cop definits els camps, si instal·lem el mòdul, la base de dades crea una taula amb el nom que hem 

especificat a l’objecte, i amb cadascún dels camps definits dins la taula. 

 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 27 

Els objectes, a més de camps també tenen funcions (mètodes). Hi han funcions bàsiques predefinides 

com, per exemple la creació, la escriptura i la eliminació de dades. Tot i això, és possible redefinir 

aquestes funcions si es vol que facin alguna acció més. 

 

3.3.2.2 Vistes. 
 

Per a que l’usuari pugui veure els camps descrits als models o objectes, s’han de definir als arxius de la 

vista en llenguatge XML. Hi ha varies vistes diferents disponibles a OpenERP, les més importants són: 

 

• Vista arbre (tree): Mostra les dades en forma de arbre o llista. En aquesta vista es poden definir 

alguns camps per poder filtrar les dades. 

• Vista formulari (form): Aquesta vista ens permet crear o modificar els registres. 

• Vista calendari (calendar): És una vista on mostra un calendari amb les dades sobre els recursos 

ordenats per data. 

• Vista gràfica (graph):  Mostra un gràfic de barres o pastís calculat a partir de les dades. 

 

3.3.3 Altres tipus d’arxiu. 
 

A més dels arxius descrits anteriorment, existeixen altres tipus d’arxius. Aquests arxius són: 

 

• Assistents (wizards): Els assistents són accions que seqüencialment ajuden al usuari a realitzar 

determinades tasques. Dins dels assistents es poden definir objectes, però aquests objectes no es 

guardaran a la base de dades ja que s’executen en memòria i l’únic que se’n guarda son els 

resultats. 

• Informes (reports): Són plantilles per realitzar informes personalitzats amb les dades que ens 

convinguin. Aquests informes es generen en format HTML, PDF,  OpenOffice o XML. 

• Fluxos de treball (workflows): Determinen l’estat dels diferents recursos i les seves transicions. 
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4. Planificació inicial. 
 

4.1 Desglossament de tasques. 
 

Abans de començar a desenvolupar el projecte, s’ha de fer una planificació inicial per tenir una estimació 

aproximada del temps que ens ocuparà. Per fer una bona planificació, és convenient desglossar tot el 

projecte en tasques analitzant el temps de cadascuna, assenyalant quines tasques són més prioritàries i 

ordenar-les de manera que es vegi clar quines tasques s’han de fer primer i que ens permetin començar les 

següents. 

Les tasques principals d’aquest projecte, i el temps assignat a cadascuna d’elles ens deixen la següent 

planificació: 

 

1. Anàlisi del problema: Aquesta etapa del projecte té una estimació de temps de dues setmanes.  En 

aquesta etapa s’analitza el problema i s’estudien les possibles solucions per determinar els passos 

a seguir per completar el projecte de manera eficaç. 

 

2. Estudi de les tecnologies: El temps estimat per aquesta etapa és de tres setmanes. Per poder 

realitzar la implementació cal un coneixement bàsic de les tecnologies que es faran servir. 

Aquestes tecnologies són: OpenERP, PostgreSQL, Python i XML. 

 

3. Implementació: Temps estimat de nou setmanes. En aquesta etapa s’implementa la solució 

estudiada en la fase d’anàlisi mitjançant els coneixements adquirits en la fase d’estudi de les 

tecnologies. Per poder començar aquesta etapa s’han d’haver completat les etapes una i dues.  

 

4. Test i proves: Aquesta etapa té un temps estimat de tres setmanes. Una vegada acabada la fase 

d’implementació, es comença la fase de testig, on es provarà el programari amb dades i casos 

reals. Del resultat d’aquestes proves sorgeixen noves millores i correccions d’errors que 

s’implementaran en la següent fase. 

 

5. Correccions: Temps aproximant de quatre setmanes. En aquesta fase es corregiran els errors 

detectats durant la fase anterior i s’implementaran totes les millores que s’hagin aportat durant el 

testeig. 

 

6. Migració de les dades: Aquesta etapa té un temps estimat de tres setmanes. Durant aquesta etapa 

es migraran totes les dades del sistema antic al nou sistema OpenERP per tal de deixar a punt per 

l’ús la aplicació. 
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7. Redacció de la memòria:  Temps estimat de 3 setmanes. En aquesta etapa es desenvoluparà la 

memòria del PFC juntament amb els manuals necessaris per al seu ús. 

 

 
Il·lustració 6 – Diagrama de GANTT amb totes les etapes del PFC. 

 

 

4.2 Anàlisi econòmic. 
 

El cost previst del projecte serà el cost dels recursos humans que siguin necessaris per desenvolupar-los. 

Considerem que els costos de maquinari, material d’oficina, llicències de programari, etc són zero perquè 

ja disposem d’ells i perquè s’utilitzaran eines informàtiques lliures pel desenvolupament de tot el projecte. 

El projecte té el començament els últims dies de l’agost del 2010 i s’estima una data de finalització cap a 

la primera setmana de Gener, però tenint en compte que la data d’entrega és del 27 de gener i les vacances 

de Nadal, estimem la finalització del projecte pel 24 de gener. Durant aquest temps, es preveu un horari 

de treball de 6 hores diàries i 5 dies per setmana.  

Sumant les setmanes de cada etapa i tenint en compte el número d’hores treballades per dia, obtenim que 

necessitarem 810 hores per finalitzar el projecte. 

Els recursos humans per realitzar el projecte es preveuen de la següent manera: 

 

• Analista: És el que s’encarregarà de dur a terme les etapes d’anàlisi del problema i estudi de les 

tecnologies. El sou s’estima que és de 30.000 euros bruts l’any. 

• Programador: És el que s’encarregarà de les etapes d’implementació de l’aplicació, de les 

correccions i d’una part de les proves. El seu sou s’estima a 20.000 euros bruts l’any. 

• Tècnic informàtic: És el que s’encarregarà de la part de la migració de les dades i el seu sou 

s’estima a 16.000 euros bruts l’any. 

• Redactor: S’encarregarà de la redacció de la memòria i els manuals d’usuari. El seu sou 

aproximat és de 15.000 euros bruts l’any. 

 

Per calcular el preu hora de cost farem servir la següent fórmula: 

Preu hora cost = (sou brut anual*1,35) / (45*40) 

On l’1,35 representa l’increment per la seguretat social de l’organització, el 45 són les setmanes 

treballades durant l’any i el 40 són les hores treballades per setmana. 
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Amb la anterior fórmula obtenim els següents preus per hora de cada recurs humà: 

• Analista: 22,5 €/h. 

• Programador: 15 €/h. 

• Tècnic informàtic: 12 €/h. 

• Redactor: 11,25 €/h. 

 

Un cop fet el desglossament en tasques, el càlcul dels costos previstos i les hores invertides obtenim que 

el cost del projecte és de 11993€. La següent taula mostra el desglossament d’hores i cost segons el perfil 

del recurs humà: 

 

 
Il·lustració 7 – Previsió inicial dels costos de cada etapa. 

 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 32 
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5. Anàlisi i especificació. 
 

5.1 Anàlisi de requeriments. 
 

Dividirem l’anàlisi de requeriments segons l’objecte que es tracti, d’aquesta manera podrem agrupar els 

requeriments en nou grups: participacions, tipus de menús, productes, configuracions de menjador, 

alumnes, facturació, descomptes, vacances i els requeriments no funcionals.  

 

Els requeriments de cada grup són els següents: 

 

5.1.1 Requeriments referents a les participacions dels alumnes. 
 

• R.1.1.- Crear nova participació per un alumne. 

• R.1.2.- Crear participacions durant un interval de temps només en els dies seleccionats amb el 

tipus de menú indicat per als alumnes seleccionats. 

• R.1.3.- Modificar participació. 

• R.1.4.- Esborrar participació. 

• R.1.5.- Marcar una participació com a no consumida. 

• R.1.6.- Consultar participacions d’un alumne en concret. 

• R.1.7.- Consultar participacions d’avui. 

• R.1.8.- Consultar participacions d’un dia en concret. 

• R.1.9.- Consultar participacions d’un alumne en concret de tots els dies a partir d’avui. 

• R.1.10.- Consultar totes les participacions. 

 

5.1.2 Requeriments referents als tipus de menús. 
 

• R.2.1.- Crear nou tipus de menú. 

• R.2.2.- Modificar un tipus de menú. 

• R.2.3.- Esborrar un tipus de menú. 

• R.2.4.- Consultar els tipus de menús. 

 

5.1.3 Requeriments referents als productes. 
 

• R.3.1.- Crear nou producte de categoria menjador. 

• R.3.2.- Modificar un producte de categoria menjador. 

• R.3.3.- Esborrar un producte de categoria menjador. 

• R.3.4.- Consultar productes de tipus menjador. 
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5.1.4 Requeriments referents a configuracions de menjadors. 
 

• R.4.1.- Crear un nou objecte de configuració de menjador. 

• R.4.2.- Modificar un objecte de configuració de menjador. 

• R.4.3.- Esborrar un objecte de configuració de menjador. 

• R.4.4.- Consultar els objectes de configuració de menjador. 

• R.4.5.- Canviar el producte per defecte al crear participacions. 

• R.4.6.- Canviar el producte de monitoratge per defecte al facturar les participacions. 

• R.4.7.- Activar/Desactivar configuració de menjador. 

 

5.1.5 Requeriments referents a alumnes/tutors. 
 

• R.5.1.- Crear un nou alumne/tutor. 

• R.5.2.- Modificar un alumne/tutor. 

• R.5.3.- Esborrar un alumne/tutor. 

• R.5.4.- Consultar els alumnes/tutor. 

• R.5.5.- Marcar un contacte com a alumne. 

 

5.1.6 Requeriments referents a la facturació. 
 

• R.6.1.- Crear les factures del alumnes seleccionats. 

• R.6.2.- Modificar una factura. 

• R.6.3.- Esborrar una factura. 

• R.6.4.- Consultar les factures. 

• R.6.5.- Crear una única factura de les empreses que tinguin varies factures. 

 

5.1.7 Requeriments referents als descomptes. 
 

• R.7.1.- Crear un nou descompte. 

• R.7.2.- Modificar un descompte. 

• R.7.3.- Esborrar un descompte. 

• R.7.4.- Consultar els descomptes. 

• R.7.5.- Activar/Desactivar descomptes. 

 

5.1.8 Requeriments referits a les vacances. 
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• R.8.1.- Crear un nou període de vacances. 

• R.8.2.- Modificar un període de vacances. 

• R.8.3.- Esborrar un període de vacances. 

• R.8.4.- Consultar els períodes de vacances. 

 

5.1.9 Requeriments no funcionals. 
 

• El sistema ha de guardar tota la informació en una mateixa base de dades. 

• Que el sistema sigui accessible des de diferents usuaris i llocs alhora. 

• El sistema ha de ser just el que l’usuari necessita, una eina fàcil intuïtiva, amb les funcions 

necessàries per complir els requisits i no més del compte. 

 

5.2 Model conceptual. 
 

El model conceptual del sistema és on podrem veure cada concepte del projecte, quines relacions 

existeixen entre els conceptes i quin tipus de relació és. 

Abans de mostrar el model conceptual veurem un glossari de conceptes que defineix que és cada un i ens 

farà més entenedor el model. 

 

5.2.1 Glossari de conceptes. 
 

• Alumne: És un alumne d’un centre educatiu. Un alumne guarda les seves participacions al 

menjador del centre. 

• Participació: Representa l’ús del menjador del centre que fa un alumne en un dia en concret. 

• Descompte: És la representació de les “participacions periòdiques”. Quan un alumne es queda 

habitualment al menjador se li aplica un descompte. 

• Organització: És el destinatari de les factures, són els pares dels alumnes o en algun cas, poden 

ser empreses que paguen les factures com, per exemple, el Consell Comarcal. 

• Menú: És el tipus de menú d’una participació, es fa servir per saber si algun alumne se li ha de 

fer un menjar en especial. 

• Responsable/tutor: És la persona responsable de l’alumne, solen ser els pares que es representen 

com a empreses ja que són els que acaben pagant la factura (menys en el cas del Consell 

Comarcal). 

• Factura: És un document associat a una organització i a un o més alumnes. És on es guarden els 

usos que ha fet l’alumne del menjador en un mes en concret i que es cobraran a l‘organització. 
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• Línia de factura: Cadascuna de les línies d’una factura indica quin alumne és el que ha fet ús del 

producte indicat, en quina quantitat i el valor que ha de pagar l’organització lligada a la factura de 

la línia. 

• Vacances: Representa un període on no hi pot haver cap participació, a no ser que aquestes 

s’hagin entrat manualment. 

• Dia de festa: És cadascun dels dies de dins d’un interval de temps de vacances. 
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Il·lustració 8 – Model conceptual 
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5.3 Casos d’ús del sistema. 
 

5.3.1 Diagrama de casos d’ús. 
 

En aquest apartat veurem el diagrama de casos d’ús. Per simplificar el diagrama hem usat el terme CRUD 

per englobar els quatre casos d’ús bàsics que ofereix cada objecte. CRUD és un acrònim de Crear, 

Obtenir, Actualitzar i Esborrar (Create, Retrieve, Update i Delete en anglès). 

 
Il·lustració 9 – Diagrama del model de casos d’ús. 
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En el model de casos d’ús podem contemplar totes les interaccions disponibles amb el sistema des de 

qualsevol tipus d’usuari. En la il·lustració 9 podem veure el diagrama de casos d’ús segons els conceptes 

apareguts en el model conceptual. 

 

Els actors són els usuaris finals de l’aplicació, els que interactuen amb el sistema, i en el nostre cas hem 

definit els següents actors: 

• Administrador: És l’encarregat d’administrar el nostre sistema, té tots els permisos i accés total a 

l’aplicació. 

• Professor: És qualsevol professor que imparteix classe en el centre, té accés només a les 

participacions per poder apuntar alumnes d’última hora o baixes en el servei de menjador. 

• Responsable econòmic/AMPA: És l’encarregat financer de l’A.M.P.A, la seva feina és controlar 

que durant el curs tot vagi bé, gestionar els productes, els menús, els descomptes, generar 

factures, controlar les participacions, etc. 

• Personal de cuina: Són els responsables del funcionament de la cuina del centre, els cuiners, els 

cambrers, etc. Tenen accés l’assistent de consultar dia, per poder fer la previsió del servei del dia 

i poder controlar el nombre d’alumnes que es queden a dinar i els diferents tipus de menús que 

han de preparar. 

 

Com es pot comprovar, la base dels casos d’ús són els CRUD, són els més repetits i els més usats. També 

són els que més s’assemblen i és per això que només mostrarem un exemple de CRUD per la seva 

semblança. 

 

5.3.2 Casos d’ús. 
 

5.3.2.1 Crear nova participació. 
 

Cas d’ús: Crear nova participació 

Actors: Administrador, Professor i Responsable 

econòmic/A.M.P.A 

Tipus: Primari 

Descripció: La finalitat d’aquest cas d’ús és crear una nova 

participació per un alumne seleccionat. 

Requeriments: R.1.1.- Crear nova participació per alumne. 

Curs normal d’esdeveniments:  
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Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó “Estudiants”.  

 2. El sistema mostra la vista arbre de tots els 

estudiants. 

3. L’usuari selecciona un estudiant de la llista 

amb doble clic. 

 

 4. El sistema mostra la vista formulari de 

l’estudiant seleccionat. 

5. L’usuari selecciona la pestanya “Menjador” de 

l’estudiant. 

 

 6. El sistema mostra la vista de la pestanya 

“Menjador” de l’estudiant. 

7. L’usuari prem el botó “Crear una nova 

entrada”. 

 

 8. El sistema mostra el formulari de nova 

participació. 

9. L’usuari omple el formulari amb les dades 

obligatòries: ‘Dia’. 

 

10. L’usuari introdueix si ho creu necessari les 

altres dades del formulari: ‘comment’, 

‘menuType’ i ‘consumed’. 

 

11. L’usuari prem el botó “Accepta”  

 12. El sistema posa la participació al camp 

participacions de l’estudiant i torna a mostrar el 

formulari de nova participació. 

13. L’usuari repeteix els passos 9, 10 i 11 fins que 

ha acabat d’introduir totes les participacions que 

vulgui. 

 

14. Quan ja ha acabat, l’usuari prem el botó 

“Cancel·la” del formulari nova participació. 

 

 15. El sistema tanca el formulari i mostra 

l’estudiant. 

16. L’usuari prem el botó “Desa”.  
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 17. El sistema guarda totes les participacions 

introduïdes a la base de dades. 

Curs alternatiu dels esdeveniments:  

3. Si no existeix cap estudiant, l’usuari n’haurà de crear un. 

17. Si el sistema troba que alguna de les participacions introduïdes ja existeix, no la guarda a la base 

de dades. 

 

Contractes del sistema: 

• seleccionarEstudiant(e:estudiant) 

o Precondició: 

⇒ No hi ha cap estudiant actiu. 

⇒ L’estudiant (e) existeix al sistema. 

o Postcondició: 

⇒ Hi ha un estudiant (e) actiu al sistema. 

 

• crearParticipació(d:day) 

o Precondició: 

⇒ Hi ha un estudiant (e) actiu al sistema. 

o Postcondició: 

⇒ Hi ha un estudiant (e) actiu al sistema. 

⇒ Hi ha una nova participació (p) al sistema amb day = d i que està associada a 

l’estudiant e. 

⇒ Hi ha una participació (p) activa al sistema. 

• afegirAltresDades(dades) 

o Precondició: 

⇒ Hi ha un estudiant (e) actiu al sistema. 

⇒ Hi ha una participació (p) activa al sistema. 

⇒ Les dades que es volen introduir són vàlides per a la participació p. 

o Postcondició: 

⇒ Hi ha un estudiant (e) actiu al sistema. 

⇒ Hi ha una participació (p) activa al sistema. 

⇒ Les dades introduïdes s’han associat a la participació activa p. 

• fi_crear_participació() 

o Precondició: 

⇒ Hi ha un estudiant (e) actiu al sistema. 
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⇒ Hi ha una participació (p) activa al sistema. 

o Postcondició: 

⇒ Hi ha un estudiant (e) actiu al sistema. 

⇒ El sistema conté una participació p. 

⇒ No hi ha cap participació activa. 

 

Diagrama de seqüència. 

 

 
Il·lustració 10 – Crear nova participació. 

 

 

5.3.2.2 Modificar vacances. 
 

Cas d’ús: Modificar vacances. 

Actors: Administrador i Responsable econòmic/A.M.P.A 

Tipus: Primari 

Descripció: Amb aquest cas d’ús el que es vol fer és modificar 

un període de vacances ja existent. 

Requeriments: R.8.2.- Modificar un període de vacances. 

R.8.4.- Consultar un període de vacances. 

Curs normal d’esdeveniments:  
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Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó “Vacances”.  

 2. El sistema mostra la vista arbre de tots els 

períodes de vacances existents al sistema. 

3. L’usuari selecciona un període de vacances de la 

llista amb doble clic. 

 

 4. El sistema mostra la vista formulari del període 

de vacances seleccionat. 

5. L’usuari modifica les dades desitjades del 

formulari. 

 

6. L’usuari prem el botó “Desa”  

 7. El sistema modifica les dades noves del període 

de vacances introduïdes per l’usuari. 

Curs alternatiu dels esdeveniments:  

7. El sistema retorna un missatge d’error si l’entrar les dades i prémer el botó “Desa” la data de 

finalització és més petita que la data d’inici. 

7. El sistema retorna un missatge d’error si al guardar les dades introduïdes troba que se solapen dos 

períodes de vacances diferents. 

 

Contractes del sistema: 

• seleccionarPeriode(pv:període vacances) 

o Precondició 

⇒ No hi ha cap període de vacances actiu. 

⇒ El període de vacances (pv) existeix al sistema. 

o Postcondició 

⇒ Hi ha un període de vacances (pv) actiu al sistema. 

 

• modificarPeriode(dades) 

o Precondició 

⇒ Hi ha un període de vacances (pv) actiu al sistema. 

⇒ Les dades que es volen introduir són vàlides per al període de vacances pv. 

o Postcondició 
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⇒ Hi ha un període de vacances (pv) actiu al sistema. 

⇒ Les dades introduïdes s’han associat al període de vacances actiu (pv). 

 

• fi_modificació_Període() 

o Precondició 

⇒ Hi ha un període de vacances (pv) actiu al sistema. 

o Postcondició 

⇒ Hi ha un període de vacances (pv) al sistema que alguna de les seves dades ha 

estat modificada. 

⇒ No hi ha cap període de vacances actiu. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

 
Il·lustració 11 – Modificar vacances. 

 

 

5.3.2.3 Esborrar configuració de menjador. 
 
 

Cas d’ús: Modificar Esborrar configuració de menjador. 

Actors: Administrador i Responsable econòmic/A.M.P.A 

Tipus: Primari 
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Descripció: Amb aquest cas d’ús el que es vol fer és eliminar 

una configuració de menjador del sistema. 

Requeriments: R.4.3.- Esborrar un objecte de configuració de 

menjador. 

R.4.4.- Consultar un objecte de configuració de 

menjador. 

Curs normal d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó “Configuració de 

menjador” del menú Configuració. 

 

 2. El sistema mostra la vista arbre de tots els 

objectes de configuració de menjador del sistema 

existents. 

3. L’usuari selecciona un objecte de configuració 

de menjador de la llista. 

 

4. L’usuari prem el botó “Elimina”.  

 5. El sistema esborra de la base de dades l’objecte 

de configuració de menjador indicat. 

Curs alternatiu dels esdeveniments:  

5. El sistema retorna un missatge d’error si l’objecte de configuració de menjador que es vol esborrar és 

el que està actualment actiu. 

 

Contractes del sistema: 

 

• esborrarConfiguracióMenjador(cm: configuració menjador) 

o Precondició 

⇒ La configuració menjador cm existeix al sistema. 

⇒ La configuració menjador cm té en el booleà “active” un valor de False. 

o Postcondició 

⇒ No existeix en el sistema la configuració menjador cm. 
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Diagrama de seqüència: 

 

 
Il·lustració 12 – Esborrar configuració menjador. 

 

5.3.2.4 Assistent consultar dies. 
 

Cas d’ús: Assistent consultar dies. 

Actors: Administrador, Responsable econòmic/A.M.P.A i 

Personal de cuina 

Tipus: Primari 

Descripció: La finalitat d’aquest cas d’ús és de crear un llistat 

de totes les participacions al menjador del centre 

del dia seleccionat per l’usuari 

Requeriments: R.1.7.- Consultar participacions d’un dia en 

concret. 

Curs normal d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó “Consultar dies”  

 2. El sistema mostra la vista formulari de l’assistent 

on ha d’escollir el dia. 

3. L’usuari selecciona el dia del que vol consultar 

les participacions. 

 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 47 

4. L’usuari prem el botó “Accepta”.  

 5. El sistema mostra un llistat amb totes les 

participacions del dia indicat per l’usuari. 

Curs alternatiu dels esdeveniments:  

 

 

 

Contractes del sistema: 

 

• consultarParticipacions(d:day) 

o Precondició: 

⇒ El dia (d) és un dia vàlid pel sistema. 

o Postcondició: 

⇒ La capa de presentació del sistema ha presentat una vista amb tots els objectes 

participació a mostrar. 

 

Diagrama de seqüència: 

 

 
Il·lustració 13 – Consultar participacions. 

 
5.3.2.5 Assistent crear participacions. 
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Cas d’ús: Assistent crear participacions. 

Actors: Administrador i Responsable econòmic/A.M.P.A 

Tipus: Primari 

Descripció: La finalitat d’aquest cas d’ús és de crear 

automàticament participacions de varis alumnes 

alhora i durant un període de temps. 

Requeriments: R.1.2.- Crear participacions durant un interval de 

temps només en els dies seleccionats amb el tipus 

de menú indicat per als alumnes seleccionats. 

 

Curs normal d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó “Estudiants”.  

 2. El sistema mostra la vista arbre de tots els 

estudiants. 

3. L’usuari selecciona tots els estudiants els quals 

vol crear participacions. 

 

4. L’usuari prem el botó “Afegeix part. periòdica” 

del menú accions. 

 

 5. El sistema mostra la vista formulari de l’assistent 

per crear participacions. 

6. L’usuari introdueix la data d’inici i la data de fi 

del període. 

 

7. L’usuari introdueix altres dades que no són 

obligatòries si ho vol.  

 

8. L’usuari prem el botó “Accepta”  

 9. El sistema crea, per a cada alumne seleccionat, 

una participació per cada dia seleccionat de dins 

del període de temps que ha indicat l’usuari, amb 

les dades associades. 
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Curs alternatiu dels esdeveniments:  

5. Per defecte, el formulari mostrat té activat els següents booleans: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, 

divendres i consumit.  

8. El sistema mostra un missatge d’error si la data d’inici és més gran que la data actual. 

8. El sistema mostra un missatge d’error si la data d’inici és més gran que la data final. 

9. Si el sistema troba que alguna de les participacions introduïdes ja existeix, o que coincideix amb algun 

dia de festa, no la guarda a la base de dades. 

 

Contractes del sistema: 

 

• assistentParticipacions(le:llista estudiants) 

o Precondició 

⇒ No hi ha cap estudiant actiu. 

⇒ No hi ha cap participació activa. 

o Postcondició 

⇒ Hi han estudiants actius (le). 

⇒ No hi ha cap participació activa. 

 

• afegirDades(di:data inici, df:data final, dades) 

o Precondició 

⇒ Hi han estudiants actius. 

⇒ No hi ha cap participació activa. 

⇒ Les dades que es volen introduir són vàlides. 

o Postcondició 

⇒ Hi han estudiants actius. 

⇒ No hi ha cap participació activa. 

⇒ Hi han unes dades en memòria que s’associaran a les participacions que es 

crearan pels alumnes seleccionats (le). 

 

• crearParticipacions(d:day) 

o Precondició 

⇒ Hi han estudiants actius. 

⇒ No hi ha participació activa. 

o Postcondició 

⇒ Hi han estudiants actius. 
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⇒ Hi ha una participació activa amb un dia d que és troba dins de l’interval 

data_inici (di) i data fi (df) i que està lligada a un estudiant de la llista le. 

 

• fi_crear_participació() 

o Precondició 

⇒ Hi han estudiants actius. 

⇒ Hi ha una participació activa. 

o Postcondició 

⇒ Hi han estudiants actius. 

⇒ Hi ha una nova participació al sistema lligada a un estudiant de la llista l. 

 

• fi_assistent_participacions() 

o Precondició 

⇒ Hi han estudiants actius. 

⇒ No hi ha cap participació activa. 

o Postcondició 

⇒ No hi han estudiants actius. 

⇒ Existeixen al sistema noves participacions per a tots els alumnes de la llista le, 

que estan dins dels intervals data inici (di) i data fi (df). 

 

Diagrama de seqüència: 

 

En el diagrama de seqüència d’aquest cas d’ús trobem dos bucles seguits, el primer és el que tractarà 

l’estudiant i el segon el de les participacions, per tant, per cada alumne que anem recorrent s’aniran creant 

les participacions que estan lligades a l’estudiant. 
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Il·lustració 14 – Assistent crear participacions. 

 

5.3.2.6 Assistent agrupar. 
 

Cas d’ús: Assistent agrupar factures 

Actors: Administrador, Responsable econòmic/A.M.P.A. 

Tipus: Primari 

Descripció: La finalitat d’aquest cas d’ús és agrupar totes les 

factures d’una mateixa organització/Responsable 

Alumne en una de sola. 

Requeriments: R.6.4.- Consultar les factures. 

R.6.5.- Crear una única factura de les empreses que 

tinguin varies factures. 

 

Curs normal d’esdeveniments:  

Usuari Sistema 

1. L’usuari prem el botó “Factures” del menú de 

comptabilitat i finances. 
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 2. El sistema mostra la vista arbre de totes les 

factures existents al sistema. 

3. L’usuari selecciona les factures que vulgui 

agrupar. 

 

4. L’usuari prem el botó “Agrupa factures” del 

menú d’accions. 

 

 5. El sistema mostra un missatge de verificació 

preguntant si l’usuari està segur del que vol fer. 

6. L’usuari prem el botó “Accepta”.  

 7. El sistema agrupa per empreses les factures i en 

crea una de sola 

 8. El sistema mostra una vista llista amb les 

factures resultants. 

Curs alternatiu dels esdeveniments:  

7. Si no hi ha cap organització que tingui més d’una factura, el resultat seran les mateixes factures 

inicials. 

7. Si hi ha algun alumne dels seleccionats que no té cap pare associat, el sistema retorna un error 

demanant que se li assigni una organització a aquell alumne. 

 

Contractes del sistema: 

• assistentAgruparFactures(lf: llista de factures) 

o Precondició:  

⇒ No hi han factures actives al sistema. 

⇒ lf és un conjunt de factures existents al sistema. 

o Postcondició: 

⇒ La llista de factures lf s’ha substituït per una altre llista més curta on una 

organització només surt en una factura. 
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Diagrama de seqüència: 

 

 
Il·lustració 15 – Assistent agrupar factures. 
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6. Disseny. 
 

La carpeta addons del servidor d’openERP conté més de 120 mòduls oficials per gestionar una 

organització. A aquests 120 mòduls se li han de sumar 350 mòduls extra més que aporten més 

funcionalitats als 120 oficials. 

 

Hi han mòduls que es poden aprofitar completament per satisfer una necessitat concreta. També ens 

podem trobar un mòdul que ens aporta una solució parcial a la necessitat, per poder aprofitar-lo cal 

adaptar-lo segons les necessitats. I finalment, sinó trobem cap mòdul per resoldre la nostra necessitat, 

haurem de crear un mòdul nou nosaltres mateixos. 

 

Depenent de la necessitat a satisfer haurem d’optar per una de les tres vies possibles. 

 

Necessitat       Quina solució trobem en els mòduls existents? Solució 

 

Necessitat 

Total Aprofitem el mòdul 

Parcial Adaptem el mòdul mitjançant l’herència 

Cap Creem un mòdul nou 

 

6.1 Aprofitament de mòduls per al nostre problema. 
 

Durant la fase d’estudi de les tecnologies s’han mirat els mòduls disponibles d’OpenERP per mirar de 

trobar els mòduls que puguin satisfer les nostres necessitats. Dels requisits extrets en l’anàlisi i l’estudi 

del problema, i de l’estudi dels mòduls, arribem a les següents conclusions sobre els mòduls existents: 

 

• Mòdul base: Aquest mòdul s’instal·la sempre per defecte en qualsevol instal·lació d’OpenERP. 

Incorpora moltes possibilitats per la gestió d’organitzacions, es podran aprofitar algunes de les 

seves funcionalitats com la gestió d’empreses, la gestió d’adreces, etc. 

 

• Mòdul base_contact: Aquest mòdul també és bastant bàsic però no s’instal·la per defecte. Es pot 

aprofitar parcialment pel que fa a la part d’alumnes, ja que els gestionarem com a contactes. 

Aquests contactes estaran relacionats amb empreses que les podrem aprofitar per gestionar els 

pares/tutors legals dels alumnes. Haurem d’aplicar l’herència en algunes de les seves taules per 

poder ampliar la utilitat per resoldre la necessitat. 

 

• Mòdul product: El mòdul product serveix per gestionar els productes. Aquest mòdul també es pot 

aprofitar parcialment per crear productes que aniran lligats amb les participacions. També es 
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podrà aprofitar la classificació de productes segons una categoria i crear una categoria de 

productes destinada al menjador del centre. 

 

• Mòdul account i hr_timesheet_invoice: Per implementar les factures, comptes, comptes analítics i 

diaris comptables podrem aprofitar els mòduls account i hr_timesheet_invoice que ofereixen un 

ventall molt ampli de possibilitats per a la gestió de comptabilitat i finances. Gràcies a aquests 

mòduls podrem desenvolupar els assistents que permetran satisfer les nostres necessitats de 

facturació. 

 

• Existeixen mòduls per a la gestió de les vacances, però és un tipus de gestió enfocada a la gestió 

de vacances dels treballadors, és a dir, cada treballador (alumne) té unes vacances diferents dels 

altres treballadors. Això no s’ajusta a les nostres necessitats, per tant no podrem aprofitar cap 

mòdul per a la gestió de les vacances. Haurem de crear des de zero un mòdul holidays per poder 

satisfer aquesta necessitat. 

 

• Per a poder fer la gestió de les participacions, absències, tipus de menús, descomptes i per 

relacionar-ho tot amb la facturació crearem un mòdul específic que serà el principal de la gestió 

de menjadors en centres educatius. Aquest mòdul que es crearà s’anomena menjador_escolar. 

 

• Alguns dels mòduls esmentats tenen dependència d’altres mòduls i per utilitzar-los s’hauran 

d’instal·lar també les seves dependències encara que no ens resultin útils per satisfer cap de les 

nostres necessitats. 

 

Tot seguit podem veure un esquema visual en colors, dels conceptes que aprofitem dels mòduls 

d’OpenERP i a quin mòdul pertanyen. Els que no tenen color seran els que introduirem en els nostres 

mòduls. 
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Il·lustració 16 – Esquema de l’aprofitament de mòduls d’OpenERP. 

PRODUCT 

BASE_CONTACT 

ACCOUNT 

ACCOUNT 

ACCOUNT 

BASE 
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6.2 Model de components. 
 

Una part important del disseny és el model de components. És la representació del model conceptual i a 

part de les representacions del model conceptual, també podem trobar les associacions importants per a la 

implementació de l’aplicació. 

 

Per realitzar el model de components el primer que hem fer és identificar les visibilitats entre 

components,  per a fer-ho hem de detectar quins components es comuniquen entre ells.  

 

Per a fer-ho més lleuger i menys enrevessat hem dividit en tres parts el model de components, en 

cadascuna de les parts veurem cada tipus de visibilitat. 

 

6.2.1 Visibilitats d’atribut. 
 

Les visibilitats d’atribut són una manera molt comú de visibilitat entre components en sistemes orientats a 

objectes. Existeix visibilitat d’atribut de X a Y quan Y és un atribut d’A. La visibilitat persisteix mentre 

existeixin X i Y. 

 

 
Il·lustració 17 – Visibilitats d’atribut. 

 

A la il·lustració 17 veiem les visibilitats d’atribut entre els components del nostre sistema. Les 

visibilitats que tenen un asterisc representen aquelles visibilitats a un respositori d’objectes d’aquell 

component. També podem veure les visibilitats que té el Controlador sobre el sistema. 
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6.2.2 Visibilitats de paràmetre. 
 

Les visibilitats de paràmetre són aquelles visibilitats que un objecte té d’un altre perquè el rep per 

paràmetre. Existeix visibilitat d’atribut de X a Y quan Y rep per paràmetre a X. La visibilitat és 

relativament temporal perquè només persisteix dins de l’àmbit del mètode que rep els paràmetres. Amb 

freqüència, les visibilitats de paràmetre es converteixen en visibilitats d’atribut. 

 

 
Il·lustració 18 – Visibilitats de paràmetre. 

 

A la il·lustració 18 podem veure les visibilitats de paràmetre existents entre els components del nostre 

sistema.  Aquestes visibilitats neixen quan un objecte és passat a un altre per paràmetre, o quan aquest és 

el valor de retorn d’un mètode. 

 

6.2.3 Visibilitats locals. 
 

Les visibilitats locals són aquelles que es formen quan es declara un objecte com a local dins del mètode 

d’un altre objecte. Existeix visibilitat local de X a Y quan dins d’un mètode d’Y es declara un objecte de 

tipus X. 
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La validesa d’aquestes visibilitats es limita a la realització d’una funció determinada i es destrueix quan 

acaba. En cada nova crida d’aquestes funcions es crea de nou l’enllaç entre els components. 

 

En el nostre sistema no es crea cap visibilitat d’aquest tipus, per tant, no mostrem el diagrama ja que 

només es veurien els components sense cap relació entre ells. 

 

6.3 Diagrames de col·laboració. 
 

Els diagrames de col·laboració són diagrames que mostren gràficament les relacions i les interaccions 

entre els diferents components amb la finalitat d’aconseguir els objectius de cada cas d’ús. Cada cas d’ús 

té una o més seqüència, i cadascuna d’aquestes seqüències té el seu diagrama de col·laboració. 

 

La majoria de diagrames de seqüència del nostre PFC es gestionen de manera bastant semblant. A això li 

hem d’afegir que OpenERP té els seus propis mecanismes de gestió de relacions entre els diferents 

objectes. 

 

OpenERP ja te relacions entre objectes que ja existeixen al sistema, nosaltres afegim noves relacions 

entre els mateixos objectes i els objectes que creem en els nostres mòduls. Més endavant mostrarem 

algunes de les relacions que es produeixen en alguns dels diagrames de col·laboració del nostre sistema. 

 

En aquestes relacions podrem veure quins són els components responsables d’una relació. El principi 

GRASP (Patrons Generals de Software per Assignació de Responsabilitats) de disseny explica que en el 

sistema, ha d’haver-hi un component que capturi qualsevol esdeveniment del sistema i que en pugui 

delegar la responsabilitat al component adient. Per tant, aquest component ha de tenir coneixement de tot 

el sistema i s’anomena controlador. 

 

OpenERP té definit el seu controlador intern per delegar les nostres peticions, tot i això, per poder 

representar les nostres relacions en els diagrames de col·laboració, crearem un controlador inventat que 

delegarà les responsabilitats als components del nostre sistema. Aquest controlador es dirà “OERP”. 

 

A l’aparèixer un component no existent al model conceptual, estem violant el principi d’espill, però així 

evitem analitzar totes les relacions del model conceptual. 

 

A continuació mostrem alguns diagrames de col·laboració d’algun dels nostres casos d’ús. 

 

6.3.1 Cas d’ús Crear nova participació. 
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6.3.1.1 seleccionaEstudiant(estudiant). 
 

Aquest esdeveniment és l’iniciador del sistema per a crear noves participacions. El controlador rep la 

petició de l’actor i busca l’estudiant al magatzem d’estudiants per, durant la creació de la participació, 

mantenir-lo actiu. 

 

 
Il·lustració 19 – Diagrama de col·laboració de Seleccionar estudiant. 

 

 

6.3.1.2 crearParticipació(d:day). 
 

Aquest esdeveniment s’encarrega de crear la participació. El controlador rep la petició de l’actor i aquest 

delega la responsabilitat a l’expert de participació, que en aquest cas, és l’estudiant e, i aquest és el que 

crea la participació p que és manté activa a la espera de la introducció de les dades. 
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Il·lustració 20 – Diagrama de col·laboració de Crear participació. 

 

 

6.3.1.3 afegirDades(dades). 
 

En aquest esdeveniment, el controlador rep el missatge de l’actor i, abans de delegar la responsabilitat a 

un altre component, ha d’accedir al magatzem de Configuracions actives per buscar-ne quina és la activa 

en aquell moment. Un cop la ha recuperat, a través d’ella, li permet accedir al magatzem de Productes per 

poder lligar la participació activa p amb un producte. Un cop té el producte, el controlador ja pot delegar 

la responsabilitat de l’esdeveniment cap a l’estudiant e, que és l’expert de la participació activa p, i que 

s’encarrega d’afegir les dades rebudes a la participació. 
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Il·lustració 21 – Diagrama de col·laboració d’Afegir dades. 

 

 

6.3.1.4 fi_crea_participació(). 
 

Aquest és l’esdeveniment final del cas d’ús, quan el controlador rep el missatge, el sistema ja sap que es 

pot guardar la participació, i per tant, deixarà de ser activa. Delega la responsabilitat a l’estudiant e, que 

és el que guarda la participació al sistema, i després és el mateix controlador, que és l’expert de 

l’estudiant, qui el guarda al sistema amb la nova informació introduïda per l’usuari. 

 

Un cop guardada la participació p, aquesta deixa d’estar activa al sistema, i el mateix passa amb 

l’estudiant e. 
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Il·lustració 22 – Diagrama de col·laboració de Fi crear participació. 

 

 

6.3.2 Cas d’ús Modificar període de vacances. 
 

6.3.2.1 seleccionarPeriode(període). 
 

Aquest esdeveniment del sistema és el que inicia el cas d’ús Modificar període de vacances. El 

controlador rep la petició de l’actor, i ell mateix és l’encarregat de buscar el període de vacances indicat 

per l’usuari. El període queda actiu al finalitzar l’esdeveniment. 
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Il·lustració 23 – Diagrama de col·laboració de Seleccionar període. 

 

 

6.3.2.2 modificarPeriode(dades). 
 

Aquest esdeveniment de sistema és el que rebrà les noves dades per el període de vacances actiu pv, i el 

que comprovarà si les dades són compatibles i es poden actualitzar o bé si les dades es solapen amb altres 

períodes i, per tant, no s’actualitzaran. El controlador rep la petició de l’actor i en delega la responsabilitat 

al període actiu pv. Aquest període és el que es compara amb els altres períodes existents en el magatzem 

de períodes de vacances i el que decideix si és vàlid o no retornant un booleà. 

 

 
Il·lustració 24 – Diagrama de col·laboració de Modificar període. 
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6.3.2.3 fi_modificar_periode(). 
 

Aquest esdeveniment de sistema és el que posa fi al cas d’ús. Depenent del booleà indicat per l’anterior 

esdeveniment, el controlador actualitzarà el sistema modificant el període de vacances pv amb les noves 

dades. Un cop s’han introduït, o no, les noves dades al sistema, el període pv deixa d’estar actiu. 

 

 
Il·lustració 25 – Diagrama de col·laboració de Fi modificar període. 
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7. Implementació. 
 

Una vegada fet l’anàlisi i l’especificació del problema i dissenyada una solució, arriba el moment de 

començar l’etapa de la implementació.  Aquesta etapa s’ha de produir basant-nos en els conceptes que 

hem descrit durant el disseny. 

 

7.1 Versions OpenERP. 
 

Abans de començar aquesta etapa cal decidir amb quina versió d’OpenERP ho farem. Al començar 

aquesta etapa hi ha una versió estable que és la 5.0 i que, cada mes, l’equip de desenvolupament 

d’OpenERP treu una versió amb algunes millores, correccions d’errors i nous mòduls. Hi ha una versió 

beta de la versió 6.0, però decidim començar a treballar amb la 5.0.  

 

Quan es va començar aquesta etapa, es va fer amb la versió 5.0.8 i, l’acabar-la, ho hem fet amb la 5.0.14. 

No hem canviat de versió cada vegada que en sortia una de nova però si cada dos o tres versions. Tot i 

utilitzar la versió 5.0 durant la totalitat del projecte, s’han fet servir procediments de la versió 6.0, com 

per exemple el desenvolupament dels assistents, que està totalment fet amb metodologies que són de la 

versió 6.0 d’OpenERP. 

 

Hem utilitzat la versió de python 2.6 des del començament fins al final i el mateix ha passat amb la versió 

de PostgreSQL i la seva versió 8.4. 

 

En el capítol 3.3.1 podem veure que OpenERP utilitza l’esquema Model-Vista-Controlador (MVC). A 

continuació veurem les definicions del MVC per a alguns objectes de mòduls creats des de zero i per 

alguns altres que hereten camps. 

 

7.2 Mòduls desenvolupats. 
 

Un cop arribat en aquest punt,  els mòduls que es desenvoluparan per crear la solució per al problema 

seran els següents: 

 

7.2.1 Menjador Escolar (menjador_escolar). 
 

Aquest serà el mòdul principal, on es gestionaran les participacions dels alumnes, tota la configuració del 

menjador, els menús, la facturació mensual i els assistents. També aprofitarà camps d’alguns objectes dels 

mòduls base, base_contact, account, hr_timesheet_invoice i product. 

 
7.2.2 Holidays (holidays). 
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Aquest serà un mòdul més senzill on es gestionaran tots els períodes de vacances que pugui haver en un 

centre educatiu. 

 

 
Il·lustració 26 – Esquema amb els mòduls creats i usats i les seves dependències. 

 

A la il·lustració 26 podem apreciar tots els mòduls que s’usen en la nostra solució, i les dependències que 

tenen entre ells. 

 
7.3 Model. 
 

Els tipus de dades que ens podem trobar en el model són els següents: 
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• Camps normals: Són camps bàsics com podrien ser un integer, booleà, selection, binary, float, 

char, time, datetime, date,  text. 

• Camps relacionals: one2many, many2one i many2many. Inicialment hi havia un camp relacional 

one2one que va desaparèixer per el seu desús, i perquè es podia fer el mateix amb altres camps. 

• Camps funcionals: Són camps que es calculen a partir d’altres camps. 

 

A continuació veurem uns exemples del model d’algunes classes que hem creat des de zero i d’algunes 

altres que hereten camps d’algun mòdul d’OpenERP. 

 

7.3.1 Objecte Student. 
 
class student(osv.osv): 
    #Mitjançant l'herència, afegim tres camps més a la taula 
res.partner.contact. 
 
    _description = 'Manage students' 
    _inherit = 'res.partner.contact' 
    _columns = { 
        
'dining_hall_ids':fields.one2many('dining.hall.day','contact_id','Dining 
Day'), 
        'observations':fields.text('Observations'), 
        'student':fields.boolean('Student', help="Check this box if the 
contact is a sutudent"), 
    }        
     
student() 
 

Aquesta és la definició dels camps de la classe student, que es troba al mòdul menjador_escolar. És una 

classe que hereta de la classe res.partner.contact del mòdul base_contact. Per indicar que és una classe 

heretada i de quina classe hereta, es fa servir el camp _inherit i se li dona com a valor el nom de la taula 

que es vol heretar. 

 

Al diccionari _columns és on defineixen tots els camps que afegirem de més a la taula heretada. Per 

introduir nous camps només cal posar entre cometes el nom del camp que volem introduir, seguit de dos 

punts i l’expressió fields.tipus on a tipus hi posarem el tipus de camp que es vulgui definir (integer, char, 

boolean, etc). Després de definir el tipus de camp, cada tipus de dada pot tenir algunes opcions per acabar 

de definir-les. 

 

Per exemple el camp student és un camp de tipus booleà que apareixerà a la interfície com a ‘Student’ i 

quan l’usuari posi el ratolí a sobre apareixerà el missatge ‘Check this box of the contact is a student’. 

 

Més endavant veurem més exemples de definició de camps. 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 70 

 

7.3.2 Objecte dining_hall_day. 
 
class dining_hall_day(osv.osv): 

#Definició de la taula dining.hall.day. Aquest objecte és la participació 
#al menjador. Representa un dia en que un alumne es queda a dinar al 
#menjador del centre. En ell guardem el dia, el contacte que en fa us, el 
#producte, el tipus de menú que és, un petit comentari i un booleà que 
#indica si ha estat consumit o no. 

 
    _name = 'dining.hall.day' 
    _description = 'Concrete participations' 
    _columns = { 
        'day':fields.date('Day', required=True), 
        'comment':fields.text('Comment'), 
        'consumed':fields.boolean('Consumed', help='Used to know if has been 
consumed'), 
        'contact_id':fields.many2one('res.partner.contact','Student', 
ondelete='cascade'), 
        'product_id':fields.many2one('product.product', 'Product', 
required=False), 
        'type':fields.selection(_menu_type_get, 'Menu Type', size=32), 
         
    } 
     
    #Camps amb valors per defecte 
    _defaults = { 
        'consumed' : lambda *a: True, 
        'type': lambda *a: 'normal', 
    } 
 

Aquest és un exemple de model de l’objecte dining_hall_day (participació).  

 

El camp _name indica el nom que OpenERP donarà a la taula al mapejar automàticament els camps 

introduïts.  

 

L’atribut required ens indica si es necessari o no, donar-li un valor a aquest camp per a la creació d’un 

nou objecte d’aquesta classe. Amb el valor True indicarem que és necessari i amb el False indicarem que 

no ho és. 

 

L’atribut size ens dirà el tamany en bits del camp on es troba. I finalment l’atribut ondelete ens serveix 

per indicar com es comportarà el camp en cas que s’esborrin dades a les quals està lligat. En aquest 

exemple (cascade), vol dir que quan s’esborri un objecte estudiant, s’esborraran en cascada totes les 

participacions a les que estigui lligat aquell estudiant. 

 

En el diccionari _defaults es defineixen els valors per defecte dels camps quan es creen nous objectes 

d’aquella classe. En aquest cas, cada vegada que es crea una participació ho fa amb el camp consumed 

amb valor True i amb el camp type amb valor normal. 
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7.4 Vista. 
 

A l’utilitzar l’esquema Model-Vista-Controlador (MVC) les vistes d’OpenERP s’emmagatzemen en 

arxius separats del model i el controlador. Estan definides per arxius XML i, mitjançant el llenguatge de 

marques extensible, es relaciona amb els arxius Python per mostrar els camps de les classes definides al 

model. 

 

Per definir els camps que es volen mostrar a les vistes, s’utilitzen etiquetes. Aquestes etiquetes es posen, 

una al començament i una altre al final de la definició. 

 

OpenERP té varis tipus de vista que l’usuari pot definir per mostrar les dades, aquestes vistes les més 

importants són: formulari, llista (o arbre), calendari i gràfic. Cada vista té un valor per a l’etiqueta ‘type’ 

per definir-la i en aquesta etiqueta hem de posar el tipus de vista que es vol crear (form, tree, calendar o 

graph). 

 

En el cas d’aquest projecte, s’han usat vistes de tipus formulari, llista (o arbre) i calendari. 

 

Mostrem a continuació uns exemples d’algunes de les vistes que hem utilitzat: 

 

7.4.1 Vista formulari d’estudiant. 
 
<record model="ir.ui.view" id="school_dining_hall_view_form"> 
    <field name="name">res.partner.contact.form</field> 
    <field name="model">res.partner.contact</field> 
    <field name="inherit_id" ref="base_contact.view_partner_contact_form"/> 
        <field name="arch" type="xml"> 
         
            <page string="Extra Information" position="after"> 
                 <page string="Dining Hall"> 
                     <field name="dining_hall_ids" colspan="4" nolabel="1"> 
                         
                         <tree string="Dining Days"> 
                             <field name="day" string="Day"/> 
                             <field name="comment" string="Comment"/> 
                             <field name="type"/> 
                             <field name="consumed" string="Consumed"/> 
                         </tree> 
                         <form string="Dining Days"> 
                             <field name="day" string="Day" colspan="1"/> 
                             <field name="comment" string="Comment" 
colspan="4"/> 
                             <field name="type"/> 
                             <field name="consumed" string="Consumed"/> 
                         </form> 
                         
                    </field> 
                    <field name="observations" string="Observations"/> 
                </page> 
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            </page>  
        </field> 
</record> 
 
 
Aquest fragment de codi correspon a la vista formulari de l’objecte res.partner.contact. Les primeres 

línies són per definir el nom de la vista, el model i a quin model de dades correspon. En aquest exemple, 

és una vista heretada de la vista formulari de res.partner.contact. Això ve indicat en aquesta línia: 

”<field name="inherit_id" ref="base_contact.view_partner_contact_form"/>”. En 

aquesta vista ja definida, hi afegim els camps que hem definit en el model. 

 

La etiqueta type indica quin tipus de vista és, si formulari, calendari, llista o gràfic. Els camps que venen a 

continuació indiquen els camps que afegim i a on els afegim. 

 

Aquesta línia: <page string="Extra Information" position="after"> indica que després de 

la pestanya Extra Information és el lloc on posarem els camps. 

 

En aquest cas, creem la pestanya Dining Hall, i dins d’aquesta pestanya afegim un camp one2many que te 

dues vistes, una formulari i una llista, que són les que es descriuen a continuació. Un cop tancada la 

etiqueta del camp, introduïm l’altre camp (observations). Quan ja estan tots els camps introduïts, es 

tanquen totes les etiquetes. 

A la següent il·lustració veiem com queda la vista d’aquesta pestanya. 

 
Il·lustració 27 – Vista formulari de la pestanya Dining Hall d’un estudiant. 
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7.4.2 Vista arbre de discount. 
 
<record model="ir.ui.view" id="menu_PP_config_tree"> 
    <field name="name">participation.discount.tree</field> 
     <field name="model">participation.discount</field> 
     <field name="type">tree</field> 
     <field name="arch" type="xml"> 
        <tree string="Periodic Participation Configuration"> 
            <field name="name"/> 
            <field name="days"/> 
            <field name="discount"/> 
            <field name="active_p"/> 
        </tree> 
    </field> 
</record> 
 

 
Aquesta vista correspon a la vista llista (arbre) de l’objecte discount. No és una vista heretada, té les 

mateixes etiquetes que la que hem vist anteriorment exceptuant la del camp inherit. Està definida com a 

tree i defineix quines dades es mostraran de l’objecte indicat. 

 

A continuació veiem com es veu aquesta vista arbre l’OpenERP. 

 

 
Il·lustració 28 – Vista llista de Descomptes. 

 

7.4.3 Vista calendari de participacions. 
 
<record model="ir.ui.view" id="dining_hall_day_calenar"> 

<field name="name">dining.hall.day.calendar</field> 
      <field name="model">dining.hall.day</field> 
      <field name="type">calendar</field> 
      <field name="arch" type="xml"> 
       <calendar string="Dining Hall Day" date_start="day" color="type"> 
             <field name="contact_id"/>     
            </calendar> 
      </field> 
</record> 
 

Aquesta vista correspon a l’objecte dining.hall.day , concretament a la vista calendar. És igual a la vista 

arbre i formulari, excepte en el camp type, que és calendar, i l’etiqueta calendar, que porta tres camps, 
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l’string és per el text que sortirà a la pestanya quan s’obri la vista, el date_start és el tipus de dada date 

que serà el dia on es marcaran els objectes al calendari i el color és per escollir el camp que es veurà 

marcat amb colors. A continuació veiem com queda la vista calendar. 

 

 
Il·lustració 29 – Vista calendari de participacions. 

 

7.4.4 Accions. 
 
<record model="ir.actions.act_window" id="action_dining_hall_form"> 
    <field name="name">Student</field> 
    <field name="res_model">res.partner.contact</field> 
    <field name="view_type">form</field> 
    <field name="view_mode">tree,form</field> 
    <field name="view_id" ref="base_contact.view_partner_contact_tree"/> 
    <field name="domain">[('student','=',True)]</field> 
</record> 
 
Aquest fragment de codi correspon a una acció. Les accions són les encarregades de cridar a les vistes. En 

aquest exemple ens mostra que tenim disponible per als alumnes, les vistes de formulari i arbre. També 

podem veure que fa referència a la vista que cridarem amb la etiqueta view_id. I finalment trobem 

l’etiqueta domain, que serveix per filtrar dades, a l’exemple, ens mostrarà la vista llista de contactes que 

tinguin com a condició el valor True per al camp student. 
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7.4.5 Menús. 
 
<menuitem id="menu_product_default" 
parent="menjador_escolar.menu_configuration" name="Dinning Hall 
Configuration" action="action_configuration_product_form"/> 
 

Els menús de l’aplicació és defineixen com es mostra en el tros de codi. S’indica que és un menú amb 

l’etiqueta menuitem. I després hem de posar-li un id,  i un name que serà el nom que es mostrarà a la 

interfície. El camp parent indica si el menú ha d’aparèixer dintre d’un altre menú i l’action quina serà 

l’acció que farà quan es premi el botó del menú. 

 

7.4.6 Dreceres. 
 
<act_window 
domain="[('contact_id','=',active_id),('day','>',time.strftime('%Y-%m-%d'))]" 
id="act_next_dining_hall"  name="Next participations" 
res_model="dining.hall.day" src_model="res.partner.contact"/> 
 

Les dreceres serveixen per accedir ràpidament a unes dades en concret, solen tenir un domini per filtrar 

les més especifiques que necessiti l’usuari. A les dreceres se les defineix amb un id i un nom que és el que 

apareixerà a la interfície. El camp res_model indica quin és el model de dades que mostrarà la drecera i el 

camp src_model és per definir des d’on podrem accedir a la drecera. 

 

A la drecera de l’exemple accedirem des de l’objecte contacte (alumne) i ens mostrarà els objectes 

participacions (dining.hall.day) que compleixin la condició que l’alumne sigui el que estem veient en 

aquell moment i que la participació sigui per dies més grans a l’actual. Mostra les participacions futures 

de l’estudiant. 

 

7.5 Controlador (Lògica del Mòdul). 
 

El controlador, la part lògica del mòdul,  comparteix arxiu amb el model de dades. Està format per la 

definició de funcions o mètodes definits per l’usuari i que definiran el comportament del sistema. Les 

funcions d’una classe es defineixen dins de la mateixa classe. Quan es crea una classe, aquesta ja té unes 

funcions definides encara que no les haguem definit, algunes d’aquestes funcions són: create, write, 

unlink, etc. Aquestes funcions es poden redefinir per canviar algun comportament o afegir alguna funció 

més. 

 

Veurem a continuació, uns exemples de funcions definides des de zero i algunes redefinides per canviar el 

comportament. 

 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 76 

def _strdate_to_datetime(date_str): 
    result_date = 
date(int(date_str[0:4]),int(date_str[5:7]),int(date_str[8:10])) 
    return result_date 
 
 
 

Aquesta és una funció molt senzilla, es troba en els dos mòduls desenvolupats, el menjador_escolar i el 

holidays. La seva funció és transformar una data de tipus str (string) a tipus date. Aquesta funció és 

necessària ja que treballem en moltes ocasions amb dates i per fer-ho convé que estiguin en format date. 
 
     
class holiday(osv.osv):     
    _name = 'holiday' 
     
    def create(self, cr, uid, vals, context=None): 
 
        if vals['date_from'] > vals['date_to']: 
            raise orm.except_orm(_('Error'),_('Start date can not be bigger 
than the end date')) 
           
        inici = _strdate_to_datetime(vals['date_from']) 
        final = _strdate_to_datetime(vals['date_to']) 
         
        holi = self.pool.get('holiday.day') 
        hodays = holi.search(cr, uid, []) 
         

  days = [] 
        for day in hodays: 
            days.append(_strdate_to_datetime(holi.read(cr, uid, day, 
['day'])['day'])) 
         

  inici_bucle = inici 
        while inici_bucle <= final: 
 
            if inici_bucle in days: 
 
                raise orm.except_orm(_('Error'),_('Alredy exist some holiday 
day in this holiday interval')) 
 
            inici_bucle+=datetime.timedelta(days=1) 
 

  p1 =  super(osv.osv,self).create(cr, uid, vals, context) 
  inici_bucle = inici 

        while inici_bucle <= final: 
            value = { 
                'day' : inici_bucle, 
                'name' : vals['name'], 
                'holiday_id' : p1, 
            } 
            p2 = self.pool.get('holiday.day').create(cr, uid, value) 
            inici_bucle+=datetime.timedelta(days=1) 
         
        return p1 
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En aquest fragment de codi hi tenim una part de la classe holiday. Hi veiem la funció create. La funció 

create és una d’aquelles funcions que ja ve per defecte quan es crea un objecte en OpenERP, però en 

aquesta ocasió la hem hagut de reescriure per adaptar-la a les nostres necessitats. El que fa aquesta funció 

és el següent: 

 

• Comprova que la data d’inici sigui més petita que la data de fi, sinó ho és, llença un error al 

usuari. 

• Obté tots els objectes holiday.day i fa un recorregut per tots ells emmagatzemant-ne els seus dies 

en una llista. 

• Fa un recorregut per tots els dies que composen l’interval definit per l’usuari,  i en cas que algun 

dels dies ja estigui a la llista que hem creat abans, llença un missatge d’error a l’usuari indicant-li 

que se solapen dies. 

• Si totes les dades són correctes, creem l’objecte holiday amb les dades indicades per l’usuari, i fa 

un recorregut per els seus dies per anar creant els dies de festa. 

• Finalment, retorna el període creat. 

 

 
class dh_wizard_today(osv.osv_memory): 
    _name = 'dh.today.wizard' 
 
    def _select_day(self, cr, uid, data, context): 

  d = _strdate_to_datetime(self.browse(cr, uid, data)[0].day)  
 

  hodays = self.pool.get('dining.hall.day').search(cr, 
uid,[('day','=',d)]) 
       

  viewid = self.pool.get('ir.ui.view').search(cr, uid, 
[('name','=','dining.hall.day.tree2'),('model','=','dining.hall.day')]) 
         
         

  page_name = d 
        if d == date.today(): 
            page_name = 'Today' 
        elif d == date.today() + datetime.timedelta(days=1): 
            page_name = 'Tomorrow' 
             
             
        return { 
            'name': page_name, 
            'type': 'ir.actions.act_window', 
            'res_model': 'dining.hall.day', 
            'view_type': 'form', 
            'view_mode': 'tree', 
            'view_id': (viewid[0], 'View'), 
            'domain': "[('id', 'in', ["+','.join(map(str,hodays))+"])]", 
        } 
     
dh_wizard_today() 
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Aquest retall de codi correspon a una funció definida per l’assistent dh_wizard_today. La funció d’aquest 

assistent és mostrar una llista de participacions corresponents al dia que hagi introduït l’usuari. A 

continuació definirem el que fa la funció: 

 

• Primer passa la data a tipus date. 

• Obté totes les participacions amb la condició indicada, en aquest cas, és que tinguin el dia igual al 

introduït. 

• Obté la vista de participacions. 

• Retorna un diccionari amb les dades necessàries perquè s’obri una vista llista de participacions, 

amb totes les participacions obtingudes anteriorment. 

 

 

7.6 Implementació d’altres recursos. 
 
 

No només s’han implementat l’estructura de dades (model), les vistes i la lògica (controlador), a part, 

també s’han desenvolupat altres funcionalitats integrades dins d’aquestes. A continuació veurem alguns 

exemples d’aquestes funcionalitats que hem fet servir en el projecte. 

 

7.6.1 Assistents (Wizards). 
 

Com s’ha explicat en el punt 7.1, els assistents s’han desenvolupat mitjançant la metodologia de la versió 

6.0 d’OpenERP. La diferencia entre versions és que en la 5.0 es definia tot l’assistent en un mateix arxiu, 

en canvi, en la 6.0 hi ha un arxiu .py per al model i el controlador i un altre arxiu .xml per a la vista. 

D’aquesta manera és molt més fàcil entendre, sobretot les vistes, ja que abans s’havien de definir en 

variables i n’era més difícil la lectura.  Una altre diferencia és que en l’antiga versió, els arxius dels 

assistents havien d’estar dins de la carpeta /Wizard, i en la 6.0 no cal crear aquesta carpeta (encara que 

també es pot fer servir).  

 

En el mòdul menjador_escolar definim fins a quatre assistents: 

• menjador_escolar_wizard. 

• dh_today_wizard. 

• invoice_wizard. 

• join_invoice_wizard. 
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No posem un exemple d’assistent perquè són exactament igual a el model, la vista i la lògica de les quals 

ja n’hem vist exemples. 

 

7.6.2 Dreceres. 
 

Són unes regles per filtrar les dades que poden veure els usuaris.  Aquestes regles es defineixen al arxiu 

XML on està la vista, per exemple: 

 

• En el mòdul menjador_escolar, la classe Student que hereta els camps de la classe 

res.partner.contact hem afegit varies dreceres, aquestes dreceres permeten al usuari poder veure 

les participacions de l’alumne que estan consultant de la següent manera: totes les participacions 

de l’alumne, totes les participacions futures de l’estudiant i les participacions del mes actual. 

També hi ha la drecera que permet veure els pares/tutors dels alumnes i allà, poder canviar el 

percentatge que paga cada pare/tutor de la factura del menjador. 

• Al menú principal del mòdul menjador_escolar trobem un assistent que fa la funció de drecera. 

Aquest assistent el que fa es mostrar una llista de participacions del dia seleccionat per l’usuari. 

 

7.6.3 Introducció de dades automàticament. 
 

D’una manera ‘invisible’ a l’usuari, al instal·lar el mòdul menjador_escolar s’introdueixen al sistema 

unes dades de manera automàtica. Per a fer-ho hem definit un arxiu XML amb la nomenclatura 

nom_del_modul_data.xml. 

 

7.6.4 Permisos. 
 

Un usuari no administrador que accedeixi al sistema, té accés restringit als mòduls instal·lats. Per a que 

pugin accedir-hi s’han de definir unes regles per els mòduls que hauran d’utilitzar. L’arxiu on es 

defineixen aquests permisos és un arxiu .csv i haurà d’estar a la carpeta /security del mòdul. 
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8. Test i jocs de proves. 
 

Aquesta etapa es realitza després de la implementació però en el nostre cas no ha estat del tot així. A 

mesura que s’anaven desenvolupant funcionalitats en els diferents mòduls es comprovava el seu correcte 

funcionament intentant buscar algun possible error, provant dades extremes i utilitzant-les també en 

diferents usuaris. 

 

Hem utilitzat una metodologia de desenvolupament àgil enlloc d’una metodologia de cascada, de forma 

que en comptes de seguir els processos d’anàlisi, disseny, implementació i testeig una darrera de l’altre, 

hem fet petites iteracions de disseny, implementació i testeig per a cada funcionalitat afegida. 

 

Una manera molt comuna i molt efectiva de realitzar aquesta etapa és utilitzant els coneguts “xivatos”. 

Consisteix en introduir entre les línies de codi del controlador, unes línies fent que mostri per la consola 

on s’està executant el servidor, les dades que el sistema està manipulant en aquell moment. Gràcies a això 

podem comprovar en el moment exacte en que vulguem si les dades són correctes i trobar d’una manera 

més senzilla, els llocs on hi ha errors per a poder corregir-los. 

 

Per exemple, en el cas de l’assistent d’afegir participacions a varis estudiants alhora, es va fer pas a pas de 

la següent manera: El primer que fem és definir a quin model de dades sortirà el botó que permetrà 

executar l’assistent, i crear la estructura bàsica perquè surti. Un cop fet això es prova que surti el botó on 

ha de sortir i que, al prémer-lo, es mostri al servidor el “xivato” que havíem definit. A on el “xivato” no hi 

arriba, hem fet servir el gestor de bases de dades PGAdmin, que permet consultar directament les dades a 

les taules de la base de dades. 

 

Un cop posat el botó ens encarreguem de definir la vista formulari que ensenyarà l’assistent i comprovem 

que les dades que recull el formulari siguin les que necessitem a la funció definida que s’accionarà al 

prémer el botó “Aceptar”. Quan sabem del cert que ja estem treballant dins de la funció que hem de 

definir, amb les dades adients, hem de pensar en el que haurà de fer la funció i dividir-la en parts que 

puguem provar individualment. Aquestes parts són: comprovar que la data d’inici introduïda per el 

formulari sigui més gran que la data actual, comprovar que la data de fi introduïda per el formulari sigui 

més gran que la data d’inici, fer un recorregut per a tots els estudiants que ha seleccionat l’usuari, fer un 

recorregut per tots els dies que componen l’interval de temps introduït al formulari, buscar la configuració 

activa del menjador per a poder indicar en les participacions que creem el producte al qual estan 

associades, buscar si durant el període indicat en el formulari hi han vacances del centre per no crear la 

participació en els dies de festa,  descartar els dies que siguin de festa i els que l’usuari no hagi indicat en 

el formulari, mostrar un error diferent per a cada error que es pugui trobar,  crear un diccionari amb totes 
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les dades necessàries per crear una participació i finalment anar creant seqüencialment les participacions 

per a cada alumne. 

 

Per a cada tasca mencionada hem seguit el mateix procés, i un cop acabades totes s’ha provat l’assistent 

sencer intentant posar dades absurdes amb totes les combinacions de dades que ens puguem imaginar per 

tal de trobar més errors i poder veure la resposta del sistema. També s’ha provat amb diferents usuaris per 

poder donar els permisos necessaris als diferents tipus d’usuari perquè puguin dur a terme les seves 

funcions. 

 

Alguns dels error més comuns que hem anat trobant són els següents: 

• Problemes amb els tipus de dades per gestionar les dates. 

• Gestionar la introducció de dates errònies. 

• Intentar a accedir a una dada que està dins d’una llista sense posar-li un índex. 

• Intentar accedir a un dada d’una llista amb un índex inexistent. 

• Intentar crear algun objecte sense un camp que és obligatori. 

• Errors de tipografia (per exemple: deixar-nos una coma, una clau etc). 

• Per a les proves amb els usuaris, no tenir permís per llegir una determinada taula. 

 

D’aquesta manera hem anat desenvolupant el projecte pas a pas, i un cop enllestit del tot, s’ha pogut 

assegurar el correcte funcionament de tot el sistema. 
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9. Planificació final i anàlisi econòmica 
 

9.1 Planificació final. 
 

Per a la realització d’aquest projecte de final de carrera sencer s’han empleat aproximadament unes 648 

hores. Aquestes hores s’han repartit en una dedicació de 4 hores diàries, 6 dies a la setmana des dels 

últims dies d’agost fins a la tercera setmana de gener. El total d’aquestes hores treballades s’agrupen en 

les següents etapes del projecte: 

 

• Aprenentatge de les tecnologies i del funcionament d’OpenERP: Aquesta etapa va ser la 

primera que es va començar del projecte, abans i tot de començar l’anàlisi del problema. Durant 

les hores d’aquesta etapa es va estudiar el funcionament d’OpenERP, el llenguatge de 

programació Python i vistes XML mitjançant el desenvolupament d’un senzill mòdul per realitzar 

algunes proves i per la familiarització amb l’entorn. Va portar més temps del previst degut a la 

poca documentació existent en castellà/català.  

 

• Anàlisi: Aquesta etapa es va dur a terme paral·lelament amb l’anterior, va fer falta menys temps 

del previst ja que des d’un bon principi teníem uns requisits ben definits i es tenia ben clar on es 

volia arribar. 

 

• Disseny: Després de l’anàlisi es fa un diagrama per veure quins objectes haurem de crear, quins 

dels existents els podem aprofitar o quins podem modificar per adaptar-los a la nostra solució. 

Aquesta etapa no es fa tota de cop, és a dir, durant la implementació ens adonem que hi ha coses 

que no estan ben dissenyades o que ho podrien estar millor, llavors modifiquem el disseny inicial 

per millorar l’aplicació. 

 

• Implementació: Aquesta ha estat l’etapa més llarga. Tot i que ja estava previst que fos la més 

llarga,  ho ha estat una mica més degut a la falta d’experiència prèvia en les tecnologies usades i 

la falta de documentació existent. A mida que s’anava realitzant el programari ens hem vist 

obligats a tornar enrere a l’etapa de disseny, per canviar algunes coses que no havien estat 

previstes. 

 

• Implantació: En aquesta etapa és on s’instal·la i es configura tant el servidor d’OpenERP com 

els clients. Aquesta etapa no prevista ha sorgit del fet que aproximadament cada mes es distribuïa 

una versió nova del servidor i client d’OpenERP. Al començament del projecte s’usava la versió 

5.0.8 del servidor i s’ha acabat el projecte amb la versió 5.0.14. Actualment ja existeix una versió 

estable de la versió 6. Al principi cada vegada que sortia una versió nova, s’actualitzava però 
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degut a alguns problemes i petits errors entre versions no hem usat totes les versions existents 

entre la 5.0.8 i la 5.0.14. 

 

• Test i proves: Aquesta etapa s’ha dividit en dues de noves però molt similars. En una primera 

part, s’ha anat fent paral·lelament amb la etapa de implementació, a mida que s’anaven 

programant funcions noves s’anaven provant per comprovar el correcte funcionament i la 

depuració de petits errors i errors. La segona part d’aquesta etapa ha estat el testeig global de 

l’aplicació, la interacció de l’usuari final amb l’aplicació i la introducció de dades reals al sistema 

per simular un entorn real d’ús de l’aplicació. Tot i la divisió, aquesta etapa ha estat més curta del 

previst. 

 

• Documentació: Aquesta etapa ha durat una mica més del que estava previst. Quatre setmanes per 

redactar una memòria on ha d’haver-hi reflectida tot el que s’ha treballat des del principi del 

projecte fins al final. S’han de documentar totes les etapes i redactar també els manuals d’usuari. 

 

En la següent taula trobem desglossades en hores de treball, totes les etapes que han completat el projecte 

i el percentatge que ocupa cadascuna respecte el global del projecte. 

 

 

 
Il·lustració 30 – Taula Etapes-Hores i percentatge de la planificació final. 

 

Per veure de manera més gràfica el repartiment d’hores en les tasques del projecte, veiem a continuació 

les dades en un gràfic circular. 
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Il·lustració 31 – Gràfic circular desglossament del projecte en tasques. 

 

 

Com podem veure en les dos anteriors il·lustracions, l’etapa en que s’ha invertit més temps és en la 

d’implementació, per sobre del 40%. Això ha estat per la falta d’experiència amb el llenguatge de 

programació Python i on s’ha invertit força temps en aprendre les possibilitats de Python que permetien 

resoldre els dubtes de programació que anaven sorgint. 

 

Després de la implementació, les etapes que més temps hem treballat són les de estudi de les tecnologies, 

que va molt lligada a la d’implementació i la de redacció de la memòria que ha resultat més feixuga de 

l’esperat, amb un 16% del temps total. 

 

El disseny i les proves són les següents etapes amb més temps dedicat, sobre el 8% i finalment amb un 

4%, trobem l’anàlisi  i la implantació. 

 

A continuació mostrem el diagrama de GANT de la planificació final del projecte on es poden veure la 

seqüència de tasques i el temps invertit. 

 

 
Il·lustració 32 – Diagrama de GANT del projecte. 

 

9.1.1 Comparació planificació inicial – planificació final. 
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En la comparació de la planificació inicial amb la final podem comentar els següents punts: 

 

• En la planificació inicial, explicada en el capítol 4, es preveia un horari de feina de 6 hores durant 

5 dies a la setmana, que feien un total d’hores treballades de 810 hores. 

• En la planificació final han estat 4 hores diàries durant 6 dies a la setmana, que sumen un total de 

576 hores treballades. 

 
Il·lustració 33 – Comparació d’hores entre planificació inicial i planificació final. 

 

Com podem comprovar en el gràfic de la il·lustració anterior, el percentatge d’hores invertit comparant-lo 

amb la previsió inicial ha estat d’un 28,8% menys. 

 

Aquesta reducció d’hores ha estat degut a la facilitat de l’anàlisi, ja que estava força clar el que es 

demanava i també perquè en OpenERP la interfície ja ve dissenyada. També la unió de les tasques de 

correcció d’errors amb la d’implementació ha estat clau per aquesta reducció d’hores. 

 

9.2 Anàlisi Econòmica. 
 

L’anàlisi econòmica sobre la planificació final la detallem a continuació: 

 

Per calcular el cost total del projecte hem d’assignar cada tasca desglossada a un rol de professional, cada 

professional té un sou i un preu hora, per calcular el cost de cada tasca hem de multiplicar les hores que 

dura per el preu que cobra a l’hora cada professional. 
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En el punt 4 hem definit els següents professionals: 

• Analista: 30.000 euros bruts al any, 22,5€/h. 

• Programador: 20.000 euros bruts al any, 15€/h. 

• Tècnic Informàtic: 16.000 euros bruts al any, 12€/h. 

• Redactor: 15.000 euros bruts al any, 11,25€/h. 

 

Segons aquestes dades, obtenim el preu per tasca i sumant-les, el preu total del projecte. Podem veure-ho 

en la següent il·lustració. 

 

 
Il·lustració 34 – Cost per tasca i durada. 

 

El cost total del projecte ha estat de 8748 €, que representa un 26,4% menys del que s’havia previst en la 

planificació inicial. Aquest percentatge s’acosta bastant a la comparació del total d’hores invertides, un  

28,8% menys i com hem comentat abans, es deu a l’agilitat en l’anàlisi, la falta de fer un disseny gràfic 

per l’aplicació, la unificació de tasques i el volum d’hores treballades diàriament. 

 

A continuació mostrem una taula on es pot consultar el volum d’hores treballades per cada rol adoptat en 

el projecte, així com la despesa que comporta cadascun d’ells juntament amb el preu per tasca. 

 

 

 
Il·lustració 35 – Cost per rols segons hores i tasques 
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Il·lustració 36 – Gràfic de cost finals per rol. 

 

Podem veure que el cost major és el del programador, degut a que fa la tasca que requereix més hores i 

fins a un total de tres tasques diferents. El menys costós és el tècnic informàtic, que només té una tasca i 

és la més curta. 

 

 

Cal comentar que, el cost del projecte fet per a professionals experimentats, hagués baixat 

considerablement el cost final del projecte degut a que les tasques d’aprenentatge de les tecnologies no les 

hauria de fer, i per fer les altres tasques, com per exemple la d’implementació i implantació, tindria un 

coneixement necessari per fer-les amb més agilitat i per tant, gastant menys temps, que es traduiria en 

menys cost per aplicació. També amb un analista més experimentat s’haguessin pogut estalviar més 

hores. 

 

De cara a un futur projecte, per part nostre, també ens estalviaríem la fase d’aprenentatge i segurament 

reduiríem la fase d’implementació reduint el cost total del projecte. 
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10. Conclusions. 
 

10.1 Conclusions tècniques. 
 

• Els objectius principals d’aquest projecte de final de carrera, la gestió de menjadors d’un centre 

educatiu, les assistències al menjador, els menús i la facturació, han estat completament assolits, 

ja que s’ha dissenyat i desenvolupat una aplicació completa que satisfà tots els requeriments i 

gestiona totes aquestes relacions. 

• OpenERP és un gran ERP amb molt potencial gràcies a la participació de la comunitat que va 

afegint noves funcions en forma de mòduls i agilitza el treball dels desenvolupadors perquè 

puguin aprofitar les funcionalitats per als seus mòduls.  

• La corba d’aprenentatge per desenvolupar mòduls en OpenERP no és tan inclinada que en altres 

entorns gràcies al patró Model-Vista-Controlador i la seva clara divisió entre aquestes capes. 

• La interfície gràfica no dona gaires possibilitats i és bastant limitada. Només es pot ajustar la 

col·locació dels camps i l’espai que tenen aquests, això fa que es limiti l’aspecte final de 

l’aplicació però ens estalvia el temps dedicat al disseny gràfic. 

• La separació del client amb el servidor no representa cap dificultat afegida i a més permet 

executar el client en sistemes operatius diferents que el servidor. 

• L’aplicació PGAdmin, un potent gestor de bases de dades, facilita el treball de testeig i proves ja 

que té un agradable aspecte visual de les taules de la base de dades i ens permet accedir a les 

taules per veure’n els valors amb molta facilitat. 

• Existeix molt poca documentació. La documentació oficial només està en anglès i no està 

actualitzada del tot. Una important font de documentació són els fòrums on n’hi ha de diferents 

idiomes, però el més concorregut és el principal que està en anglès. 

• El desenvolupament del projecte s’ha fet completament amb eines lliures, exceptuant algunes 

parts en la creació de la memòria. Al annex III podrem consultar totes les eines usades. 

 

10.2 Conclusions personals. 
 

• Per primer cop a la vida, he afrontat un problema complet i real com a professional informàtic, 

havent hagut d’adoptar diferents rols com poden ser analista, dissenyador, programador, etc.  

• Entendre molt més àmpliament la importància dels ERP en el món dels negocis. Com aplicant un 

ERP correctament és molt més fàcil la gestió d’una organització elevant la seva productivitat. 

• M’ha agradat molt el llenguatge de programació Python, és molt potent, fàcil d’aprendre i molt 

compacte, amb poques línies s’aconsegueix el mateix que amb molts d’altres llenguatges. 
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• S’ha d’estudiar bé el problema i saber exactament quina solució és la que es vol. És important no 

començar directament per la implementació sinó és molt probable que el que haguem fet no 

serveixi per res. 

• He après altres vies de sortida professional de cara al futur referint-me a la gestió de projectes 

informàtics i també més ganes d’aprendre més sobre Python i els ERP. 

• La utilitat de les reunions en un grup de projecte. Durant aquest projecte, m’he reunit dues 

vegades amb els desenvolupadors de l’aplicació OpenERP-School. D’aquestes dues reunions 

n’he pogut treure informació molt valuosa de cara al desenvolupament del projecte. 

 
10.3 Possibles ampliacions. 
 

Una vegada finalitzat el projecte i durant les proves que confirmen que funciona correctament, es detecten 

una sèrie de millores o ampliacions que es podrien implementar en un futur, aquestes millores són les 

següents: 

• Es podria millorar la comptabilitat analítica i dins del compte analític del menjador, es podrien 

definir sub-comptes analítics, un per a cada alumne per poder portar un control més precís sobre 

la gestió econòmica. 

• Es podrien haver aprofitat la tarificació (pricelist) que ja incorpora OpenERP en el mòdul 

product, ja que ens hagués proporcionat més possibilitats que l’objecte ‘discounts’ que hem 

definit nosaltres en el mòdul menjador_escolar. 

• Millor gestió dels menús diaris afegint-hi una creació d’informes personalitzats per a la creació 

de menús i consulta setmanal així com un pla mensual per poder alternar menús entre setmanes. 

 
10.4 Anàlisi d’ambientalització. 
 

Són pocs els punts a trobar en projectes d’aquesta mena sobre millorar el medi ambient. 

• La incorporació d’aquesta aplicació en un centre educatiu podria suposar una disminució del 

consum de fulls de paper al no haver d’anar apuntant a mà les participacions. Es poden consultar 

sempre que es vulgui les participacions per no haver d’imprimir llistats en el dia a dia. 

• Una disminució de la despesa elèctrica al tenir centralitzada la Base de Dades en un sol 

ordinador. 

 

10.5 Anàlisi d’accessibilitat. 
 

El mateix passa amb l’anàlisi d’accessibilitat, no s’han tingut en compte cap restricció humana en aquest 

projecte, però per futures millores, es podria augmentar el tamany del text o fer servir un millor contrast 

de colors per a persones amb dificultats visuals. 
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Annex I: Manual d’usuari 
 

1. Manual d’usuari. 
 

1.1 Instal·lació del client OpenERP. 
 

Podem trobar el client OpenERP per a Windows,  GNU/Linux i Mac OS X a la web d’OpenERP. 

http://www.openerp.com/downloads/ 

 

Podem descarregar el client separat del servidor, i per a Windows, tenim l’opció d’instal·lar un All-in-one 

que porta el client i el servidor junts. Per a la instal·lació de Windows haurem d’executar l’arxiu .exe i 

seguir els passos amb que ens va guiant un assistent. Per a la instal·lació per a Linux podem descarregar el 

client dels repositoris amb la comanda sudo apt-get install openerp-client o descarregar des de la web i 

clicar al paquet “Client”. 

 

Per a la versió de Linux hem d’instal·lar abans unes llibreries amb la següent comanda: 

• sudo apt-get install python python-xml python-libxml2 python-libxslt1 python-lxml python-

psycopg python-psycopg2 python-imaging python-reportlab python-pyparsing python-pydot 

python-matplotlib python-numpy python-pychart python-egenix-mxdatetime python-vobject 

 

1.2 Execució del client. 
 

Per a executar el client hem d’executar l’accés directe de l’escriptori per a Windows, i per a Linux, al 

menú Aplicacions, Intenet, OpenERP Client. 

 

Un cop executat veurem la següent finestra: 

 
Il·lustració 37 – Finestra d’entrada al client. 
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Aquesta finestra ens demana les dades de connexió amb el servidor, la base de dades, l’usuari i la 

contrasenya, quan ja haguem entrat una vegada, el programa recordarà el servidor. Si no hem entrat 

haurem de clicar al botó ‘cambiar’ i omplir el següent formulari: 

 

 
Il·lustració 38 – Finestra per configurar la connexió amb el servidor. 

 

A servidor hem de posar la ip de l’ordinador que està executant el servidor, també hem d’omplir el port i 

el protocol de connexió. 

 

Quan haguem entrat les dades i hem pres el botó acceptar, ens apareixerà la següent interfície: 

 
Il·lustració 39 – Interfície principal del client OpenERP. 
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En la interfície podem destacar les següents parts: 

• La zona marcada en blau és la barra de menú, trobem les típiques accions d’OpenERP: Nou, 

Guarda, Elimina, etc. 

• A la part en vermell, tenim el menú dels mòduls que tenim instal·lats actualment. 

• A la part groga tenim els menús específics per a cada mòdul que tenim instal·lats. 

• De color verd tenim un espai per a posar accessos directes per a les opcions que més utilitzem. 

• De color taronja tenim informació del servidor on estem connectats, amb quin usuari, les 

sol·licituds de l’usuari i permet crear noves sol·licituds. 

 

1.3 Utilització mòduls. 
 

A continuació explicarem com utilitzar els mòduls creats. Hem creat dos mòduls, el menjador_escolar i el 

holiday. El holiday és una opció més dins del menú configuració del mòdul menjador_escolar. 

 

 
Il·lustració 40 – Menú principal del mòdul menjador_escolar. 

 

A la il·lustració 40 veiem el menú principal que tenim al mòdul menjador_escolar. A continuació 

mostraren un a un cada acció del menú principal. 

 

1.3.1 Estudiants. 
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Il·lustració 41 – Menú estudiants. 

 

Al clicar al menú estudiants, obtenim la vista de la il·lustració 41, on podem veure la vista llista de tots els 

estudiants amb les seves dades corresponents. 

 

Al seleccionar un estudiant se’ns obre la vista formulari de l’estudiant, la podem veure a continuació: 

 

 
Il·lustració 42 – Vista formulari d’un estudiant. 

 

A la il·lustració 42 podem veure destacat de color vermell, el formulari amb la pestanya menjador oberta, 

on podem consultar les participacions de l’estudiant i algunes observacions sobre ell. A la zona blava 

tenim l’accés individual per estudiant dels assistents, i en la zona groga veiem les dreceres que ens 

permetran filtrar unes dades en concret sobre l’estudiant. 

 

Clicant a una drecera, obtenim una vista com la següent: 
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Il·lustració 43 – Llistat de participacions creat des d’una drecera. 

 

Concretament veiem la drecera ‘Participacions mes actual’, que ens mostra, per l’estudiant seleccionat, 

totes les participacions del mes actual. 

 

Al prémer a la drecera ‘percentatge’, ens apareixerà la següent vista: 

 

  
Il·lustració 44 – Drecera percentatge. 

 

En aquesta vista apareixen els responsables ‘econòmics’ de l’estudiant, és a dir, qui acabarà pagant les 

factures del menjador. La finalitat d’aquesta pestanya és determinar quin tant per cent del total de les 

factures pagarà cada responsable. Si el percentatge es deixa a zero, la factura es farà a nom del primer 

responsable de la llista. 

 

Tornant a l’estudiant, si premem el botó de l’assistent ‘Afegir participació periòdica’ s’obrirà el següent 

formulari: 
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Il·lustració 45 – Formulari de l’assistent Afegir participació periòdica. 

 

Aquest formulari apareixerà automàticament amb els camps dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres 

marcats i amb el tipus de menú com a ‘normal’. Aquesta definició és la estàndard, la més comuna, 

després l’usuari la pot modificar al seu gust.  

 

Veiem que el camp Data d’inici i Data final estan marcats de color blau, això ens indica que aquests dos 

camps és obligatoris omplir-los. Un cop l’usuari hagi omplert els camps i premi el botó ‘Afegeix”, el 

sistema crearà les participacions corresponents. 

 

També es pot executar l’assistent des de la vista llista d’estudiants, clicant al menú accions i seleccionat 

l’assistent. Això permet que es puguin crear participacions per a tots els estudiants seleccionats alhora. 

 

Tenim un altre assistent per els estudiants, és l’assistent ‘facturar mes’, que ens permetrà facturar tot un 

mes que ja hagi finalitzat dels estudiants que tinguem. Aquest assistent, igual que l’anterior, es pot aplicar 

individualment a un estudiant o a tots els seleccionats a la vista llista d’estudiants. 

 

Quan premem el botó de l’assistent, ens apareix la següent finestra: 
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Il·lustració 46 – Menú principal del mòdul menjador_escolar. 

 

Ens demana que indiquem el mes introduint un dia qualsevol del mes que vulguem facturar. Si el mes 

introduït no ha finalitzat, se’ns mostrarà un missatge indicant-nos-ho. Si el mes és correcte, 

automàticament el sistema crearà les factures corresponents i a l’acabar ens mostrarà la següent vista: 

 

 
Il·lustració 47 – Vista llista de les factures creades amb l’assistent Facturar mes. 

 

Un cop hem creat les factures, tenim l’opció d’agrupar-les mitjançant un altre assistent que trobarem a la 

vista llista de factures. A la següent il·lustració en veiem un exemple: 
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Il·lustració 48 – Assistent Agrupar factures. 

 

Veiem a la il·lustració 48, que tenim quatre factures, i dos d’elles estan a nom de la mateixa organització, 

per tant, a través de l’assistent, el que farem és crear una sola factura per organització. El resultat de la 

funció de l’assistent el veiem en la següent il·lustració: 

 

 
Il·lustració 49 – Resultat d’aplicar l’assistent Agrupar factures. 

 

A la il·lustració 49 veiem com les factures de la mateixa organització, s’han agrupat en una de sola i 

l’import total és la suma de les anteriors factures de la mateixa organització. Si fem doble clic a la factura, 

en podrem veure els detalls de les línies de factura. 

 

 
Il·lustració 50 – Factura detallada. 
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A la il·lustració 50 veiem en detall la factura agrupada amb l’assistent, podem veure com a les línies de 

factura, hi apareixen una línia per a cada estudiant i per a cada servei, en aquest cas, dos menjadors 

d’estudiant i el monitoratge d’un d’ells. 

 

1.3.2 Configuració de menjadors. 
 

Des del menú inicial del mòdul, clicant a configuració de menjadors accedim als objectes existents per 

configurar el menjador, aquests objectes es componen per el nom, el producte per defecte, el producte 

Monitoratge per defecte i si és una configuració activa o no. 

 

Al instal·lar el mòdul s’entren al sistema unes dades per defecte per a poder crear automàticament una 

configuració activa. Aquesta configuració activa no es podrà esborrar mentre continuï sent activa. Només 

pot haver-hi una configuració activa simultàniament. 

 

A la següent il·lustració veiem la vista llista de les configuracions de menjadors: 

 
Il·lustració 51 – Configuració de menjadors. 

 

Es poden crear noves configuracions de menjadors mitjançant el següent formulari: 

 

 
Il·lustració 52 – Vista formulari de Configuració de menjadors. 

 

Si al crear una configuració de menjador nova, se li marca la casella de configuració activa, 

automàticament el sistema busca la que estava activa fins aquell moment i la desmarca. 

 

1.3.3 Tipus de menús. 
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Il·lustració 53 – Tipus de menús. 

 

Des del menú principal del mòdul dining_hall podem accedir als tipus de menús. Aquí podem definir 

tipus de menús per totes les varietats d’alumnes que puguem trobar en un centre educatiu, com per 

exemple, alumnes vegetarians, que no toleren aliments amb gluten, que no poden menjar carn de porc, 

etc. Cada participació té assignat un tipus de menú per tal de saber en cada alumne el tipus de menú que 

se li ha de fer cada dia. 

 

1.3.4 Configuració de Descomptes. 
 

 
Il·lustració 54 – Configuració de descomptes. 

 

La Configuració de Descomptes, la qual també es pot accedir des del menú principal, serveix per 

configurar els descomptes que s’aplicaran a la facturació de les participacions. Té quatre camps que són: 

nom, dies, descompte i actiu. El camp dies serveix per indicar el nombre de participacions que fan falta en 

aquell mes perquè s’activi el descompte, el descompte indica el tant per cent que es descomptarà de la 

factura final si s’arriba als dies indicats i l’actiu ens indica si aquell descompte està actiu en el moment 

actual. 

 

1.3.5 Menús diaris. 
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Il·lustració 55 – Tipus de menús. 

 

A la il·lustració 55 veiem la vista dels menús diaris, també s’accedeix des del menú principal i en la vista 

es veuen el dia del qual pertany el menú i les dades de primer plat, segon plat i postres. No poden haver 

dos menús per al mateix dia. 

 

1.3.6 Assistent Consultar participacions. 
 

Aquest assistent està al menú principal i permet a l’usuari escollir un dia per poder veure totes les 

participacions detallades d’aquell dia. També es poden imprimir els llistats resultants. 

 

Un cop accionem l’assistent, ens sortirà el següent formulari amb la data actual per defecte: 

 

 
Il·lustració 56 – Assistent Consultar participacions. 

 

1.3.7 Veure totes les participacions. 
 

L’acció veure totes les participacions serveix per consultar totes les participacions existents al sistema. 

Permet veure-les amb vista calendari. A continuació veiem el llistat de les participacions vistes cridant 

aquesta acció: 
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Il·lustració 57 – Vista de totes les participacions. 

1.3.8 Vacances. 
 

Les vacances es gestionen dins del menú de configuració del mòdul menjador_escolar, però estan en un 

mòdul a part. Està format per períodes de vacances i aquests estan formats per dies de festa. La interfície 

és la següent: 

 

 
Il·lustració 58 – Tipus de menús. 

 

No permet crear períodes de vacances dins de cap altre període de vacances existent i tampoc que se 

solapin. 
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Annex II: Manual d’administrador 
 

1. Manual d’administrador. 
 

1.1 Instal·lació del servidor OpenERP. 
 

Podem trobar el servidor OpenERP per a Windows,  GNU/Linux i Mac OS X a la web d’OpenERP. 

http://www.openerp.com/downloads/ al mateix lloc que el servidor. 

 

Per instal·lar la versió per a Windows hem d’executar el .exe que hem descarregat i seguir l’assistent fins 

al final. 

 

Per a la instal·lació a Linux, abans hem d’instal·lar una sèrie de paquets per al correcte funcionament. 

Aquests paquets els instal·larem a través del terminal seguint els següents passos: 

 

• sudo apt-get install postgresql postresql-client 

Això ens instal·larà el servidor i les eines de PostgreSQL, que és la base de dades que utilitza 

OpenERP. 

• Un cop tenim instal·lat PostgreSQL hem de modificar l’arxiu de configuració d’accés de 

PostgreSQL. 

o L’arxiu es troba a etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf 

o Busquem la línia, cap al final de l’arxiu, que posa: local all all ident sameuser 

o Esborrem la línia i la substituïm per la següent: local all all md5 

• A continuació reiniciarem el servidor PostgreSQL amb la següent comanda: 

o sudo /etc/init.d/postgresql-8.3 restart 

• Crearem un usuari de PostgreSQL amb la seva contrasenya, que sigui capaç de crear bases de 

dades (els usuaris de PostgreSQL són independents dels usuaris de Linux). Per a crear-lo, seguim 

els següents passos: 

o sudo su postgres 

o createuser –pwprompt nom_usuari 

o Ens demanarà la contrasenya que vulguem posar a l’usuari dues vegades. 

o Respondrem que l’usuari no serà un superusuari. 

o Respondrem que sí podrà crear bases de dades. 

o Respondrem que no podrà crear nous usuaris. 

o Per sortir pulsarem [Ctrl] + D. 

• Instal·larem la resta de paquets necessaris amb la següent comanda: 
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o sudo apt-get install python python-xml python-libxml2 python-libxslt1 python-lxml 

python-psycopg python-psycopg2 python-imaging python-reportlab 

 

1.2 Execució del servidor. 
 
Per executar el servidor d’OpenERP en Windows només cal executar l’accés directe que s’ha creat a 

l’escriptori o buscant-lo al menú inici, programes i OpenERP Server. 

 

Per executar-lo en Linux ens hem de situar a la carpeta on tinguem instal·lat al servidor, entrar a la carpeta 

bin i executar la següent comanda: ./openerp-server.py 

 

Per a poder crear les bases de dades, hem d’entrar especificant l’usuari i la contrasenya que hem creat de 

postgreSQL amb la següent comanda: ./openerp-server.py –r nom_usuari –w contrasenya 

 

Més endavant, quan ja estiguem desenvolupant un mòdul i el volguem actualitzar, ho farem de la següent 

manera: ./openerp-server.py –r nom_usuari –w contrasenya –update nom_del_modul, i si el que volem és 

actualitzar tots els mòduls escriurem això: ./openerp-server.py –r nom_usuari –w contrasenya –update all 

 

1.3 Creació d’una base de dades. 
 

Per crear una base de dades nova, hem d’arrancar el servidor com acabem d’explicar i arrancar també el 

client. Un cop arrancats, hem d’anar al següent menú per crear una nova base de dades. 

 

 
Il·lustració 59 – Menú per crear noves bases de dades. 
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Un cop polsat el botó ‘Nueva base de datos’, ens apareixerà la següent finestra: 

 

 
Il·lustració 60 – Finestra per crear una nova base de dades. 

 

En aquesta finestra se’ns demana la contrasenya del super-administrador, que si no la hem canviat, és 

admin per defecte, el nom de la base de dades que crearem (no pot portar espais en el nom de la BBDD), 

una casella on podem marcar, si volem, dades de demostració o no (són unes dades que ens seran útils per 

a fer proves), l’idioma per defecte i la contrasenya que voldrem posar a l’administrador d’aquesta base de 

dades. 

 

Un cop hem omplert tots els camps, és crearà la base de dades. És un procés que pot tardar una mica,  i 

quan acabi, ens mostrarà la següent finestra: 

 

 
Il·lustració 61 – Finestra de base de dades creada. 
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Arribats  a aquest punt, procedirem a connectar-nos i configurar base de dades acabada de crear. 

 

L’assistent de configuració de la base de dades consta dels següents punts: 

• Polsem “connect now” per començar l’assistent. 

• Ens demana quin tipus de perfil d’organització volem, en aquest cas, hem de posar ‘Minimal 

Profile’. 

• A continuació ens demanarà les dades de la nostra organització, en aquest cas seran les dades 

d’un centre educatiu. 

• Ens mostra un resum de les dades que hem seleccionat i ens fa confirmar la instal·lació. 

• Comença a instal·lar la base de dades i quan acaba ens mostra el següent menú perquè comencem 

a instal·lar els mòduls que vulguem. 

 

 
Il·lustració 62 – Menú després de la instal·lació. 

 

1.4 Instal·lació de mòduls. 
 

Quan hem acabat de crear la base de dades, podem començar a instal·lar els mòduls. Primerament, abans 

d’instal·lar cap mòdul, hem d’afegir els mòduls menjador_escolar i holidays a la carpeta /bin/addons del 

servidor OpenERP. 

 

Una vegada haguem col·locat els mòduls a la carpeta addons, hem d’actualitzar la llista de mòduls des del 

menú d’administració polsant el botó assenyalat en la següent il·lustració: 
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Il·lustració 63 – Botó per actualitzar la llista de mòduls. 

 

Aquest botó el que fa és buscar dins de la carpeta addons i comprovar si hi han mòduls nous i els 

actualitza a la seva llista. 

 

Un cop hem actualitzat la llista, ja podem instal·lar els mòduls, per a fer-ho hem d’anar al menú 

administració, administració de mòduls i allà obrir el submenú ‘mòduls’. 
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Il·lustració 64 – Menú mòduls per buscar mòduls en el servidor. 

 

En aquest submenú tenim tres opcions: 

• Mòduls instal·lats: Busca la llista de mòduls que estan instal·lats actualment. Serveix per 

aplicar alguna actualització al mòdul o per desinstalar-lo. 

• Mòduls no instal·lats: Busca tots els mòduls de la carpeta addons que no estan instal·lats. 

S’utilitza per a instal·lar mòduls. 

• Mòduls per ser instal·lats, actualitzats o eliminats: Mostra tots els mòduls que han de 

patir una modificació en la propera actualització que fem. 

 

Nosaltres escollirem la segona opció i se’ns obrirà una vista llista de tots els mòduls no instal·lats. 

Buscarem el mòdul menjador_escolar i polsarem sobre ell, s’obrirà la següent vista: 
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Il·lustració 65 – Vista formulari d’un mòdul. 

 

En aquesta vista podem veure: 

• A la part de dalt, el nom,  el certificat de qualitat i una breu descripció del mòdul que estem 

veient. 

• A la pestanya “Mòdul” veiem una descripció més àmplia del mòdul i un recull de dades del 

mòdul com l’autor, la versió, l’estat, un botó per programar-ne la instal·lació, etc. 

• A la pestanya “Dependències” podrem veure les dependències que té el mòdul, és a dir, quins 

mòduls calen que estiguin instal·lats per a poder instal·lar-lo. També podrem veure altres dades 

com els menús que crearà. 

• A la part de la dreta tenim l’assistent “Aplica actualitzacions programades”. 

 

Per a instal·lar el mòdul l’obrirem, polsarem el botó “Programa per instal·lació” i després executarem 

l’assistent “Aplica actualitzacions programades”. 

 

El procés d’instal·lació del mòdul tarda una estona, ja que ha d’instal·lar totes les dependències, i ens 

ensenyarà un assistent on haurem d’anar passant els passos fins arribar al de crear un exercici fiscal, això 

voldrà dir que està instal·lant el mòdul account  i per tant, ens demana dades de l’exercici fiscal i el pla 

comptable. 
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Il·lustració 66 – Creació exercici fiscal. 

 

Podem deixar les dades que posa per defecte, excepte al pla comptable que haurem de seleccionar 

“None”. 

 

Seguirem amb l’assistent fins el final, quan acabem ja tindrem tots els mòduls necessaris per a usar el 

menjador_escolar. 

 

1.5 Creació d’usuaris.  
 

Per a crear usuaris hem d’anar al menú administració, a usuaris i allà polsar “Usuaris”. S’obrirà una 

finestra amb la vista llista de tots els usuaris creats. Per a crear-ne un de nou, hem de clicar a “Nuevo” de 

la barra de menús i se’ns obrirà el formulari per a la creació d’usuaris. 

 

En aquest formulari hem de posar: 

• El nom de la persona. 

• Nom de l’usuari, amb el que es validarà. 

• Si és actiu o no. 

• La contrasenya per entrar a la seva conta. 

• L’adreça, la companyia a la qual pertany. 

• L’acció inicial quan entri al client, per defecte li apareixerà el menú. 

• L’acció de menú, també posarà el menú per defecte. 

• Idioma de l’usuari. 



Aplicació de gestió (ERP) de menjadors en centres educatius 

 111 

• Zona horària de l’usuari. 

• La seva signatura. 

• A la pestanya grups, podrem posar l’usuari a un grup determinat. Els grups serveixen per assignar 

permisos. El mòdul menjador_escolar insereix dos grups d’usuaris per defecte, el Dining Hall 

Manager i el Dining Hall User. Es poden crear més grups i donar-li els permisos convenients. 

 

 
Il·lustració 67 – Formulari nou usuari. 
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Annex III: Programes usats 
 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han utilitzat una sèrie de programes que citarem a 

continuació: 

 

• Sistemas operatius: 

o Mac OS X 10.6 Snow Leopard: Sistema Operatiu d’Apple, de pagament. 

http://apple.com/es/macosx/ 

o Ubuntu 9.10: Es va començar amb aquesta versió i es va actualitzar a la 10.04 a la meitat 

del projecte GNU/Linux, versió de 64 bits. http://www.ubuntu.com/ 

o Ubuntu 10.04: Última versió d’ubuntu utilitzada. http://www.ubuntu.com/ 

o Microsoft Windows XP Profesional. Sistema Operatiu de Microsoft, de pagament, versió 

de 32 bits i de 64 bits. http://www.microsoft.com/spain/windows-xp/default.aspx 

o Microsoft Windows 7: Sistema operatiu de Microsoft, de pagament. Versió de 64 bits. 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-7?os=win7 

• Programació: 

o Gedit: Editor de textos lliure, s’ha usat la versió d’ubuntu i de Mac OS. Ha estat l’editor 

principal de codi. http://project.gnome.org/gedit/ 

o Notepad++: Editor de text lliure. Només s’ha fet servir per copiar el codi en format rtf i 

poder-lo inserir a la memòria. http://notepad-plus-plus.org/ 

o NetBeans: Entorn de desenvolupament lliure que suporta la majoria de llenguatges de 

programació. S’ha usat per aprendre python fent petites funcions durant la fase 

d’aprenentatge. http://www.netbeans.org/ 

• Creació de Diagrames: 

o Dia: Aplicació gratuïta per la creació de diagrames. L’hem fet servir per fer el model 

conceptual i els diagrames de col·laboració. http://projects.gnome.org/dia/ 

o Microsoft Projecct: Eina de Microsoft de pagament que s’ha fet servir per crear els 

diagrames de GANT de les previsions inicial i final. http://www.microsoft/project/ 

o Microsoft Office Excel: Eina de Microsoft de pagament que s’ha usat per crear els gràfics 

circulars i algunes taules de dades. 

• Edició Gràfica: 

o Paint: Eina que ve amb el sistema operatiu Windows i que s’ha fet servir per retocar 

alguna imatge i crear algun diagrama. http://windows.microsoft.com/es-

ES/windows7/products/features/paint/ 

o PaintBrush: Eina gratuïta per Mac OS, s’ha fet servir per el mateix que el paint. 

http://paintbrush.sourceforge.net/ 
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• Llenguatges de programació usats: 

o Python: Llenguatge de programació molt potent que usa OpenERP. http://python.org/ 

o XML: Llenguatge de programació basat en etiquetes que usa OpenERP per a la creació 

de vistes. http://www.w3.org/XML/ 

• Ofimatica: 

o Microsoft Office 2003: Suit ofimàtica de Microsoft, de pagament. 

o Microsoft Office 2007: Suit ofimàtica de Microsoft, de pagament. 

o Microsof Office 2011 per MAC: Suit ofimàtica de Microsoft, de pagament. 

Nota: Al usar diferents ordinadors s’han fet servir diferents versions d’Office, però en totes 

s’ha utilitzat per a la redacció de la memòria. http://office.microsoft.com/es-ES/ 

o OpenOffice: Suit ofimàtica lliure. S’ha usat per desenvolupar la memòria. 

http://openoffice.org/ 

o Keynote: Aplicacio integrada al paquet iWork d’Apple. És un programa per fer 

presentacions. http://www.apple.com/es/iwork/keynote/ 

• Gestor de bases de dades: 

o pgAdmin: Aplicació per a la gestió de bases de dades PostgreSQL. S’ha fet servir per 

consultar la base de dades. http://pgadmin,org/ 

• Bases de dades: 

o PostgreSQL: Gestor de bases de dades que fa servir OpenERP. 

http://www.postgresql.com/ 

• Traduccions de mòduls: 

o Poedit: Programa per crear arxius de traducció. S’ha usat per traduir els mòduls 

d’OpenERP creats. http://www.poedit.net7 

• Altres: 

o Evernote: Aplicació lliure per gestionar llistes de tasques. S’ha utilitzat per portar el 

control de les tasques que s’havien de fer dia a dia. 

http://www.evernote.com/about/intl/es/ 

o DropBox: Aplicació de sincronització d’arxius a través d’un disc dur virtual i que permet 

sincronitzar tot tipus de dispositius alhora. S’ha fet servir per poder gestionar arxius d’un 

ordinador a un altre i per guardar copies de seguretat. http://www.dropbox.com/ 

o VMware Fusion: Aplicació de pagament per la virtualització de sistemes operatius. S’ha 

fet servir per usar Windows i Linux en Mac OS. 

http://www.vmware.com/products/fusion/features.html 

o www.gliffy.com: És una pàgina web, on si et registres pots fer diagrames i esquemes de 

manera molt senzilla. S’ha fet servir per crear algun esquema. 
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Bibliografia. 
 

Per a realitzar aquest projecte han calgut unes fonts d’informació que han servit a l’autor per aprendre 

coneixement de les tecnologies que ha usat, i recopilar tota la informació necessària per al 

desenvolupament total del projecte. Aquestes fonts d’informació poden ser des de tot tipus i a continuació 

mostrarem el llistat de totes aquestes fonts que s’han consultat: 

 

• Web OpenERP,  http://openerp.com/. S’ha consultat aquesta pàgina per a descarregar el client i el 

servidor. També per accedir als fòrums d’OpenERP. 

• Web OpenERP en català, http://www.openerp.cat/. S’ha consultat alguns dels cursos que hi ha 

disponibles a l’apartat documentació. 

• Web AulaERP, http://www.aulaerp.com/. S’han consultat alguns dels cursos que hi ha, com per 

exemple el de instal·lació d’OpenERP sobre Linux Ubuntu. 

• Web EPSEVG, http://epsevg.upc.edu/. Hi han disponibles els models de documents del PFC i 

l’accés al campus digital. 

• Fòrum espanyol d’OpenERP, http://openerp.com/forum21.html. S’han fet varies consultes a 

través del fòrum que ens han solucionat alguns dubtes en moments concrets del 

desenvolupament. 

• Launchpad, branca del projecte OpenERP-School, https://code.launchpad.net/~pereerro/school-

base-openerp-module/trunk. S’ha seguit el desenvolupament del projecte OpenERP-School.  

• Wikipedia, http://es.wikipedia.org/. S’han consultat alguns articles i buscat alguns dels 

programaris que hem descrit en la memòria. Alguns exemples són: el MVC, ERP, etc. 

• Web de Python, http://www.python.org/ S’ha consultat l’API de python. 

• http://gutl.jovenclub.cu/aplicaciones/fet-herramienta-para-generar-horarios-escolares. S’ha fet 

servir per aconseguir informació de programaris de gestió educativa, en aquest cas, del FET. 

• Web Educació Gencat, http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/Saga. S’ha buscat 

informació sobre el programari SAGA. 

• http://www.dev-postnuke.com/name-News-article-sid-673.html. S’ha buscat informació del 

programari Intraweb. 

• Web Aulablog, http://www.aulablog.com/planeta/node/29559. S’ha fet servir per informar-nos 

del programari SIESTTA. 

• Web informàtica-hoy, http://www.informatica-hoy.com.ar/software-erp/Comparativa-entre-ERP-

de-software-libre-y-propietario.php. S’ha obtingut informació sobre els diferents programaris 

d’ERP lliures. 

• Web d’SchoolTool, http://www.schooltool.org/. S’ha fet servir per obtenir informació del 

programari SchoolTool. 
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• http://www.madrimasd.org/blogs/softwarelibre/2007/02/21/59741. S’ha obtingut informació 

sobre els diferents programaris d’ERP lliures. 

• OpenERP Developers Book, http://brochuers.sisalp.fr/openobject-developer.pdf. S’ha anat 

consultant durant la fase d’aprenentatge i d’implementació 
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