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1. Introducció 

1.1 Antecedents 

Una  de  les  tasques  delServei  de  Biblioteques  de  la  UPC  és  oferir  a  tota  la  comunitat 

universitària l’accés a tota la informació necessària per tal de desenvolupar la seva tasca. Una 

part molt important d’aquesta informació és la bibliografia docent. 

Durant el curs, el professorat elabora i modifica l’anomenada Guia Docent, on trobem tota la 

informació  referent a  les assignatures que es  cursen a  les  titulacions:  continguts, avaluació, 

grups, etc. Entre aquesta informació també trobem la bibliografia docent.  

La bibliografia docent és el  llistat de  llibres o documents que es consideren essencials per tal 

d’assolir els coneixements d’aquella assignatura. Aquesta bibliografia es divideix en bibliografia 

bàsica i complementària. 

Com s’ha dit, el Servei de Biblioteques de la UPC ha d’oferir un accés a aquesta bibliografia, per 

tant, es compromet amb la universitat a tenir disponible als seus centres diferents còpies dels 

documents esmentats a la Guia Docent.  

Per tal d’acomplir aquests objectius, el Servei de Biblioteques ha de revisar periòdicament  la 

Guia  Docent  de  les  diferents  titulacions  i  adquirir  els  documents  corresponents  a  les 

biblioteques de cada centre. 

És  aquesta  una  feina molt  important  i  necessària  ja  que  s’ha  de  garantir  l’accés  a  aquests 

documents a tota la comunitat universitària. A més, la Guia Docent és revisada contínuament 

per part del professorat i subjecta a canvis. 

Abans d’implementar un  sistema centralitzat, cada escola o centre es  feia  responsable de  la 

seva Guia Docent i les biblioteques, de manera individual, consultaven aquesta guia i portaven 

el control de  les adquisicions  i dels possibles canvis en aquesta, sense cap mena d’eina. Una 
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vegada  revisada  la Bibliografia Docent, es contrastava aquesta  informació amb  la  informació 

present  al  catàleg  general  de  biblioteques  (Millennium)  per  tal  de  poder  identificar  les 

possibles adquisicions o renovacions de material necessàries. 

 

 

Les biblioteques consulten les Guies docents dels centres i el Catàleg Millennium 

 

La universitat  va prendre  la decisió d’unificar  la gestió d’estudis  creant  la Unitat PRISMA. A 

partir d’aquest moment, les guies docents de les escoles es gestionen des d’aquesta unitat i les 

biblioteques les consulten allà.  

L’esquema de connexions necessària per revisar la correctesa de la bibliografia docent present 

a les biblioteques, tot i la millora, continua sent semblant i creuar les dades dels dos catàlegs 

continua sent farragós. 
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Les biblioteques han de consultar la Unitat PRISMA i el Catàleg Millennium 

Les biblioteques han de consultar dues fonts diferents i independents per obtenir la informació 

necessària sobre la bibliografia docent. 

Es planteja  llavors  la creació d’una eina web per obtenir de manera automàtica els diferents 

llistats  i  informació  sobre  tota  la bibliografia docent  (de qualsevol de  les escoles o  centres),  

que  alleugereixi  la  gestió  de  la  bibliografia  docent,  que  aprofiti  la  unificació  de  les  guies 

docents (fent possible una eina única per totes les biblioteques del servei) i que creui les dades 

presents  a  la Unitat  PRISMA  i  el  Catàleg Millenniumfent més  fàcil  així  la  tasca  d’adquisició 

d’aquests documents.  
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Les biblioteques consulten una sola font que proveeix la informació. 

Neix  d’aquesta  manera  bibDocent,  l’eina  de  consulta  de  bibliografia  docent  per  les 

biblioteques de la UPC. 

1.2 Necessitat 

Què ha de fer bibDocent? 

Es demana que bibDocent sigui una aplicació accessible fàcilment des de qualsevol biblioteca 

de  la  UPC  i,  per  tant,  es  planteja  com  una  aplicació    web  a  la  que  puguin  accedir  els 

bibliotecaris del Servei de Biblioteques de la UPC. 

Aquestaaplicació haurà de proveir d’informació sobre la bibliografia de la Guia Docent al Servei 

de Biblioteques. Concretament, qualsevol biblioteca hauria de poder entrar a  l’aplicatiu  i  fer 

consultes  sobre  la  bibliografia  docentcorresponent  a  les  assignatures  que  s’imparteixen  a 
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l’escola o escoles assignades a aquella biblioteca, ja que una biblioteca pot oferir servei a més 

d’un centre.  

 

Relació de biblioteques i centres als que donen servei 

La  bibliografia  docent  està  formada  per  referències  bibliogràfiques  a  documents.  Es  volen 

llistats de totes aquestes referències bibliogràfiques i  la informació de cadascuna d’aquestes, 

creuant les dades disponibles a les bases de dades de Prisma i les dades del catàleg del Servei 

de Biblioteques (Millennium). 
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Les funcionalitats desitjades per aquest aplicatiu serien les següents: 

Detecció  de  canvis a la bibliografia docent 

La Guia Docent de les escoles és un document subjecte a canvis i la bibliografia docent 

n’és especialment sensible. Durant el curs, el personal docent té la possibilitat d’afegir, 

esborrar  o  editar  referències  d’aquesta  bibliografia.  Es  demana,  per  tant,  que 

l’aplicatiu mostri els canvis que es produeixen a la bibliografia docent amb el canvi de 

curs,  especificant  les  novetats  respecte  el  curs  passat  i  les  baixes  del  curs  actual 

(aquells documents que abans figuraven com a bibliografia docent i que han deixat de 

ser‐ho) 

Generació  de  llistats de bibliografia docent 

La  funcionalitat  bàsica  de  l’aplicatiu.  S’han  de  servir  llistats  de  l’actual  bibliografia 

docent que  s’ajustin a una  sèrie de paràmetres  i/o  filtres  introduïts per  la biblioteca 

que fa la consulta. Aquests filtres són: 

‐ Tipus de bibliografia: Com hem dit, la bibliografia docent pot ser de dos tipus, 

bàsica o complementaria. Les biblioteques han de poder filtrar els resultats per 

tipus de bibliografia. 

‐  Filtre  d’exhaurits:  L’aplicació  ha  de  poder  discriminar  (amb  la  informació 

present  al  catàleg  Millennium)  referències  que  el  Servei  de  Biblioteques 

consideri exhaurides, es a dir, que no s’editin més.  

‐  Filtre  avançat:  Les  biblioteques  han  de  tenir  la  possibilitat  de  filtrar  la 

bibliografia docent per titulacions, assignatures o coordinadors. Es a dir, es vol 

poder obtenir  tota  la bibliografia docent d’alguna assignatura en concret, de 
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totes  les assignatures d’una certa titulació o bé de  la bibliografia recomanada 

per algun coordinador en concret.  

Cercador 

Es  demana  un  cercador  per  tal  de  poder  fer  cerques més  concretes,  basant‐se  en 

paràmetres més  concisos  i obtenir  així  referències o  llistats més  ajustats.  Els  camps 

que ha de permetre consultar aquest cercador són: 

‐  Codi  identificador  de  biblioteques  (BibID):  El  catàleg  Millennium  de  les 

biblioteques  de  la  UPC  fa  servir  un  identificador  únic  anomenat  bibID.  Les 

biblioteques han de poder fer cerques concretes per aquest codi. 

‐Títol de  la  referència bibliogràfica:  Possibilitat de  fer  cerques per  el  títol  (o 

part d’ell) d’una referència. 

‐Autor:  Possibilitat  de  fer  cerques  per  el  nom  de  l’autor  (o  part  d’ell)  d’una 

referència. 

‐Codi d’assignatura: La Unitat PRISMA identifica cada assignatura amb un codi 

únic. S’han de poder fer consultes de la bibliografia docent d’una assignatura a 

partir del seu codi identificatiu 

‐  Titulació:  Possibilitat  de  cercar  la  bibliografia  docent  de  la  totalitat  de  les 

assignatures que formen una titulació. 

Informació d’una referència 

Una  vegada  obtingut  un  llistat  de  resultats,  es  vol  informació  detallada  sobre  les 

referències que el formen. Es demana saber la següent informació de cadascuna de les 

referències: 



bibDocent| 11 
 

Dades bibliogràfiques (obtingudes de la Unitat PRISMA): 

‐Títol        ‐ Any 

‐ Autor        ‐ ISBN 

‐ Editorial      ‐ bibID 

Dades del catàleg de biblioteques (Catàleg Millennium): 

‐ Préstecs totals que s’han fet d’aquell document 

‐Préstecs que s’han fet d’aquell document a l’any en curs 

‐Número total d’exemplars a les biblioteques UPC 

‐Número d’exemplars a la biblioteca seleccionada per l’usuari 

‐Indicació de si el document està exhaurit. 

Dades de  les assignatures a  les que aquesta  referència  forma part de  la bibliografia 

docent  (obtingudes del sistema PRISMA). Per a cadascuna d’aquestes assignatures es 

vol saber: 

‐ nom        ‐ Alumnes matriculats en aquest curs 

‐ codi d’assignatura    ‐ Tipus de bibliografia 

‐ centre d’ impartició    ‐ Responsable de l’assignatura 

‐ Titulacions a les que s’imparteix 

Informació d’un llistat en un arxiu extern 

Donat  un  llistat  de  referències  de  bibliografia  docent;  resultat  d’haver  demanat  un 

llistat, haver  fet una cerca o haver  consultat  canvis en  la bibliografia docent, aquest 
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llistat  s’ha  de  poder  generar  en  un  arxiu  extern  (de  format  Excel)  amb  tota  la 

informació d’aquestes referències. 

 

Fonts de la informació 

Abans de continuar caldria conèixer amb més detall les fonts d’on l’aplicació ha de recollir tota 

la  informació  necessària  per  funcionar  correctament.  Ens  servirà  com  a  introducció  per 

entendre més fàcilment la informació exposada en aquesta memòria.  

A l’apartat “Model de dades” d’aquest document s’aprofundirà en l’estructura i funcionament 

d’aquests sistemes d’informació i la forma en que l’aplicació interactua amb ells. 

Unitat PRISMA 

Unitat de  l’Àrea de  Sistemes d’Informació de  la UPC que  conté  sistemes que,  entre 

altres  coses, permeten  la  gestió per part dels professors  i PDI dels estudis  i  la Guia 

Docent.  

En  les bases de dades de  la Unitat PRISMA  trobem  la  informació  corresponent  a  la 

bibliografia docent, assignatures, titulacions... 

[http://www.upc.edu/prisma] 

Catàleg Millennium 

Catàleg de documents del Servei de Biblioteques.Proveeix a les biblioteques de tota la 

informació referent als documents, préstecs, usuaris, etc. 

[http://www.iii.com/products/millennium_ils.shtml] 
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2. Objectius 

Els objectius que es marquen en la creació de l’aplicació bibDocent són: 

‐Disseny  de  l’aplicació web  que  compleixi  els  requisits  especificats  per  el  Servei  de 

Biblioteques: 

   ‐ Generació de llistats de l’actual bibliografia docent 

   ‐ Cercador de bibliografia docent 

   ‐ Detecció de canvis en la bibliografia docent 

‐  Donar  informació  sobre  les  referències  que  formen  la  bibliografia  docent, 

tant en pantalla com en un arxiu extern. 

‐Implementació  de  l’aplicació  que  compleixi  amb  els  requisits  del  Servei  de 

Biblioteques. 

  ‐Implantació i posada en marxa d’aquest servei 

3. Requisits 

Definim en aquesta secció d’una manera més amplia els  requisits  tècnics que ha de complir 

bibDocent.  

3.1 Requisits funcionals 

Definirem  els  requisits  funcionals  com  la  interpretació  dels  requisits  que  ens  ha  demanat 

l’usuari  (en  aquest  cas,  el  Servei  de  Biblioteques)  i  que  definiran  el  comportament  de 

l’aplicació i el seu funcionament. 

Per començar, es demana que aquest aplicatiu sigui una aplicació web, que garanteixi l’accés i 

doni servei als bibliotecaris de les biblioteques de la UPC. 
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Els requisits funcionals d’aquesta aplicació web serien: 

  ‐ Generació de llistats de bibliografia docent sota els criteris esmentats per l’usuari. 

‐ Realització de cerques dins de  la bibliografia docent corresponent  i sota els criteris 

esmentats per l’usuari. 

‐ Mostrar la informació demandada per l’usuari de cada referència. Aquesta informació 

serà producte de creuar les dades presents a la Unitat PRISMA i el Catàleg Millennium. 

‐ Mostrar la informació de les referències que formin el resultat d’una cerca o llistat en 

un arxiu extern. 

3.2 Requisits no funcionals 

Aquells  requisits  que  són  exigències  de  qualitat  del  projecte  però  que  no  defineixen 

concretament el seu funcionament són el que anomenem requisits no funcionals. En el nostre 

cas, definirem com a requisits no funcionals: 

‐Seguretat. L’aplicació ha de ser segura. S’han de complir uns requisits mínims, garantir 

la  seguretat de  les dades  i assegurar‐se de que  l’usuari que  la  fa  servir és un usuari 

autoritzat. 

‐  Documentació.  L’aplicació  ha  d’anar  acompanya  de  la  documentació  pertinent, 

assegurant que en un futur és tingui tota  la  informació necessària per comprendre el 

seu funcionament. Es complementa també amb un manual d’ús enfocat a  l’usuari de 

l’aplicació. 

‐ Interfície adequada. La quantitat d’informació que l’aplicació dona a l’usuari pot ser 

gran.  Es  tindrà  especial  cura  en  que  aquesta  informació  es  mostri  d’una  manera 

agradable i còmode, que sigui pràctica i funcional a l’hora de fer‐la servir. 
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4.Disseny 

Analitzarem en aquesta secció les diferents eines utilitzades i  decisions de disseny preses per 

aquesta aplicació. 

4.1.Arquitectura 

Es defineix  l’arquitectura del projecte com  l’estructura bàsica que definiran  les  seves parts  i 

com s’interrelacionen entre elles.  

Veient el tipus d’aplicació que és   bibDocent, una aplicació web que és una eina de consulta 

que serà  feta servir per un grup d’usuaris (treballadors del Servei de Biblioteques), es veu que 

una arquitectura client/servidor funcionarà satisfactòriament. L’aplicació es presentarà llavors 

com una pàgina web de consulta a la que els usuaris s’hi poden adreçar fàcilment. 

 

Arquitectura client/servidor 

Aquest esquema té múltiples avantatges. Ens permet concentrar les accions i informacions en 

un o més servidors, permetent que els clients s’hi connectin. Tenim així un conjunt fàcilment 

escalable i adaptable a la crescuda de clients o informació.  
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En el nostre cas en particular, l’aplicació en si es trobarà en un servidor, mentre que les bases 

de dades que consulta el sistema es troben en un altre (Veure secció Model de dades per més 

informació). 

4.2.Patrons 

A  l’hora  de  definir  l’estructura  del  software  es  habitual  adoptar  un  patró  de  disseny.  Els 

patrons de disseny són propostes de solució a problemes comuns en els disseny.  

Donades  les característiques del nostre problema, el patró que es presenta més adient es un 

disseny per capes . Es farà servir el patró de Model‐Vista‐Controlador. Aquest patró divideix el 

sistema en capes que identifiquen el model de dades, la lògica de control i la interfície que fa 

servir l’usuari. D’aquesta manera l’usuari només pren contacte amb una de les capes (vista, la 

interfície), es processen les dades en la següent i només l’ultima és la que gestiona les dades. 

 

 

Estructura per capes 
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Vista – La capa de vista representa  la  interfície de  l’aplicació  i s’encarrega d’interactuar amb 

l’usuari, llegint les dades que vol introduir i comunicant‐li els resultats. 

Controlador – Depenent de  la  informació que  li arriba de  la  capa de Vista o Dades,  la  capa 

Controlador gestiona i processa les dades. 

Dades – Com el seu nom indica, representa les dades amb les que treballa l’aplicatiu. Aquesta 

és la capa encarregada d’accedir o modificar aquesta informació. 

La utilització d’aquest patró ens garantitza una sèrie de profits. Les capes, al ser independents 

permeten que el sistema sigui canviable sense que suposi una reorganització general. A banda, 

les capes ens asseguren la integritat del sistema (l’usuari només interactua amb la capa Vista, 

no  te accés directe a  les Dades)  i  fa  l’aplicació portable,  facilitant canvis de servidor o altres 

migracions. 

4.3.Model de dades 

Com s’ha comentat abans, l’aplicació bibDocent extreu les dades de dues fonts diferents.  

Unitat PRISMA 

PRISMA és la unitat de l’Àrea de Sistemes d’Informació que dona suport a la gestió dels estudis 

de la UPC i proporciona informació als seus usuaris mitjançant diferents sistemes d’informació. 

Conté la informació referent als estudis i la Guia Docent, entre aquesta, la informació sobre la 

Bibliografia docent de totes les assignatures 

Catàleg Millennium 

El catàleg Millennium és un sistema d’informació creat per l’empresa Innovative i adoptat per 

el Servei de Biblioteques de la UPC per gestionar tot el seu catàleg de documents. Proporciona 

tota  la  informació  referent  al  catàleg  de  documents,  material  present  a  les  biblioteques, 

informació sobre els usuaris, etc. A banda d’oferir les eines per poder gestionar‐la. 
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Durant  el  disseny  i  implementació  d’aquesta  aplicació  es  van  estudiar  les  possibles  formes 

d’accés a aquestes fonts.  

Respecte  el  Catàleg Millennium,  la  Unitat  de  Recursos  Digitals  del  Servei  de  Biblioteques 

realitza  diàriament  una  extracció  de  les  taules  que  fa  servir  el  sistema  per  tal    de  poder 

treballar  amb  la  informació  independentment  del  sistema  i  sense  intervenir  en  el  seu 

funcionament.  Es  va  decidir  llavors  accedir  remotament  a  aquestes  extraccions  diàries  que 

contenien  informació  clau per  l’aplicació,  ja que eren  segures  i estaven garantitzades per  la 

Unitat de Recursos Digitals. 

La Unitat PRISMA proveeix d’un sistema de consulta de les seves dades i també facilita l’accés 

a les bases de dades del sistema. Tot i així es va optar per fer servir el mateix mètode que amb 

el Catàleg Millennium i fer una extracció diària de les taules que fa servir l’aplicació. D’aquesta 

manera es pretén  centralitzar  les  consultes en un mateix  servidor de  la Unitat de Recursos 

Digitals del Servei de Biblioteques. 

4.4.Eines 

Analitzarem  en  aquesta  secció  les  eines  i  sistemes  fets  servir  per  desenvolupar  aquesta 

aplicació.  

Al tractar‐se d’una aplicació web, es va optar d’entrada per construir tot  l’apartat visual amb 

HTML fent servir fulls d’estil CSS per la seva versatilitat i independència (més detalls a l’apartat 

d’Interfície).  

La  programació  del  sistema  s’ha  fet  emprant  el  llenguatge  PHP,  un  llenguatge  àmpliament 

conegut, lliure i idoni per la programació d’aplicacions web dinàmiques amb accés a bases de 

dades. També s’ha fet servir ocasionalment scripts en Javascript per tasques com  la validació 

de formularis. 
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A  l’hora  de  treballar  amb  les  bases  de  dades,  tot  i  que  les  dues  extraccions  treballen  amb 

sistemes  de  gestió  diferents  (MySQL  per  el  Catàleg Millennium  i  PostgreSQL  per  la  Unitat 

PRISMA) s’ha accedit sense problemes fent servir les llibreries PHP adients i consultes SQL. 

5.Especificació 

En  aquesta  secció  passarem  a  descriure  detalladament  el  funcionament  i  composició  de 

l’aplicació.  S’explicaran  les  diferents  estructures  i  classes  que  formen  el  sistema,  com  es 

relacionen entre elles i quins són els diferents cas d’ús i fluxos de diàleg de l’aplicació.  

5.1.Model conceptual 

Mitjançant  un model  conceptual  descriurem  els  termes  i  conceptes  empleats  a  l’aplicació  i 

com es relacionen entre ells, clarificant així la seva implementació i disseny. 

Per dur a  terme aquesta  tasca es  farà  servir notació UML per  tal de elaborar diagrames de 

classe, casos d’ús i fluxos de diàleg. 

5.2.Diagrama de classes 

Amb el diagrama de classes passem a descriure els elements formants de  l’aplicació, els seus 

atributs i les relacions entre ells. 

Analitzant la problemàtica que ha de resoldre el nostre sistema ens adonem que es repeteixen 

idees bàsiques que podem identificar fàcilment. 

De  la  descripció  del  problema  es  desprèn  que  un  usuari  realitza  una  cerca  de  bibliografia 

docent la qual deriva en una llista de resultats, que aquests resultats apunten a una referència 

bibliogràfica  i que aquestes  referències poden  formar part de  la bibliografia docent d’una o 

més assignatures. 
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S’estableix així una sèrie de classes clau que es relacionen entre elles. Podem descriure la seva 

relació en el següent esquema. 

 

Diagrama de classes 
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Com veiem al diagrama, una llista_de_resultats està format per resultats. Aquests resultats es 

corresponen un a un  amb referències bibliogràfiques, i aquestes poden estar citades a una o 

més assignatures. 

5.3 Descripció de les classes 

Classe llista_de_resultat 

Aquesta  classe  representa  el  conjunt  de  resultats  que  resulta  a  l’hora  de  fer  una  cerca, 

consultar un llistat o consultar canvis a la bibliografia docent. Simplement està formada per un 

conjunt d’objectes de la classe resultat i un altre atribut que correspon a la consulta efectuada 

a les bases de dades per tal d’obtenir aquell conjunt de resultats. 

La  funció constructora d’aquesta classe és  la que executa  les cerques necessàries a  les dues 

bases  de  dades  esmentades  per  tal  d’obtenir  els  resultats  demanats.  Aquesta  funció 

constructora  rep quatre paràmetres  indispensables per  fer  les  cerques: El  tipus de  consulta 

que està fent l’usuari (llistat de bibliografia docent, cerca amb el cercador, consulta de baixes 

de  la  bibliografia  docent  o  consulta  d’altres  a  la  bibliografia  docent),  paràmetres  de  llistat 

(conjunt  de  paràmetres  necessaris  en  cas  de  que  l’usuari  vulgui  un  llistat  de  bibliografia 

docent, corresponen als diferents criteris escollits per filtrar els resultats), paràmetres de cerca 

(conjunt de paràmetres necessaris en cas de que l’usuari vulgui executar una cerca concreta de 

la bibliografia docent, corresponen als diferents criteris escollits per filtrar els resultats), centre 

(centre  en  el  que  l’usuari  vol  centrar  les  seves  consultes).  Una  vegada  ha  llegit  tots  els 

paràmetres necessaris i en funció d’aquests es construeixen les consultes pertinents a les  dues 
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bases  d’informació.  Amb  aquesta  informació  rebudaes  creen  els  objectes  de  la  classe 

“resultat” que formaran la “llista_de_resultats”. 

Classe resultat 

La classe resultat representa un resultat dels obtinguts a l’hora de fer una consulta a les bases 

de dades. Una representació visual d’aquests resultats és la primera resposta que rep l’usuari 

quan aquest fa una consulta.  

Els objectes d’aquesta classe contenen els següents atributs: 

  Títol – Títol de la corresponent referència bibliogràfica 

Codi_bib_prisma – Codi  identificatiu únic que té  la Unitat PRISMA  i que  identifica  les 

referències que formen part de la bibliografia docent. 

Bibid–  Codi  identificatiu  únic  que  té  el  catàleg Millennium  per  identificar  els  seus 

documents. 

Enllaç  –  En  aquest  atribut  s’emmagatzema  l’enllaç  que  ens  porta  a  la  informació 

complerta d’aquesta referència. 

La classe es complementa amb una sèrie de procediments que permeten consultar els atributs 

d’aquell objecte. 
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Classe referència 

 

Aquesta classe conté tota la informació d’interès corresponent a una referència bibliogràfica i 

representa la informació complerta d’un resultat. Aquesta informació està continguda als seus 

atributs, que són: 

codi_bib_prisma  ‐ Codi  identificatiu únic que  té  la unitat PRISMA  i que  identifica  les 

referències que formen part de la bibliografia docent. 

Bibid–  Codi  identificatiu  únic  que  té  el  catàleg Millennium  per  identificar  els  seus 

documents. 
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Títol – Títol de la corresponent referència bibliogràfica 

Autor – Autor del document de la referència. 

Editorial – Editorial que te el document. 

Any – Any d’edició. 

Exhaurit  –  Ens  indica  si  el  document  està  exhaurit  o  no.  Es  a  dir,  si  encara  es  pot 

adquirir. En cas de que el document estigui exhaurit, ens indicarà la data en que es va 

donar per exhaurit. 

Isbn– Codi isbn del document. 

Edició – Número d’edició del document. 

Num_exemplars_bib–  Ens  indica  el número d’exemplars presents  a  la biblioteca de 

l’usuari. 

Num_exemplars_upc–  Ens  indica  el  número  total  d’exemplars  en  el  conjunt  de 

biblioteques de la UPC. 

Num_prestecs_total– Correspon al número de préstecs d’aquest document que s’han 

fet des de que forma part del catàleg de biblioteques. 

Num_prestecs_actual–  Correspon  al  número  de  préstecs  d’aquest  document  que 

s’han fet durant l’any en curs. 

Assignatures – Ens  indica  les assignatures en  les quals, aquest document, forma part 

de  la  seva  bibliografia  docent.  Es  presenten  com  una  llista  de  codis  identificadors 

d’assignatura (Veure classe assignatura). 

Aquestes dades es poden consultar mitjançat una sèrie de mètodes de la pròpia classe. També 

conté un procediment anomenat “obté_tipus_bibliografia” que, donats un codi d’assignatura i 
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el  codi  d’un  document,  ens  indica  quin  tipus  de  bibliografia  és  aquell  document  dins  de  la 

bibliografia docent d’aquella assignatura. 

La  constructora  d’objectes  d’aquesta  classe  recull  tota  la  informació  de  la  referència 

bibliogràfica corresponent a un codi_bib_prisma donat.  

Amb aquest  codi,  la  constructora  consulta en  les 2 bases de dades per  tal d’obtenir  tota  la 

informació: de la Unitat Prisma recupera els atributs de bib_id, títol, autor, editorial, any, isbn i 

les  assignatures  a  les  que  figura  a  la  bibliografia  docent;  del  Catàleg Millennium  recupera 

l’atribut  “exhaurit”,  num_exemplars_bib,  num_exemplars_upc,  num_prestecs_total  i 

num_prestecs_actual.  

Classe assignatura 

 

La classe assignatura representa les dades d’interès d’una assignatura i queda definida per  els 

següents atributs: 

Codi_assignatura  –  Codi  identificatiu  i  únic  que  dona  la  Unitat  PRISMA  a  les 

assignatures introduïdes al seu sistema. 
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Nom – Nom de l’assignatura 

Centre – Centre on s’imparteix aquesta assignatura. 

Responsable – Nom del responsable o coordinador d’aquesta assignatura 

Alumnes – Total d’alumnes matriculats en aquesta assignatura en el curs actual. 

Titulacions – Conjunt de titulacions a les que aquesta assignatura és impartida. 

La  funció  creadora  d’aquesta  classe  consulta  varies  taules  de  la  Unitat  PRISMA  per  tal 

d’aconseguir aquestes dades a partir d’un codi d’assignatura. 

La resta de procediments ens permeten consultar els diferents atributs de l’objecte. 
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5.4.Casos d’ús 

Descriurem  en  aquesta  secció  els  diferents  casos  d’us  que  es  poden  donar  en  l’aplicació. 

Podem visualitzar en el següent esquema les diferents opcions que té un usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passarem analitzar en detall els diagrames de seqüencia dels possibles cas d’us 

   

Diagrama de casos d’ús 



 

5.4.11 Generar llistat de bibbliografia doocent 
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Passem  a  analitzar  el  diagrama  de  seqüencia.    A  la  pàgina  de  consulta  de  llistats,  l’usuari 

completa el  formulari amb els  filtres desitjats  i polsa el botó de  llistar. En aquell moment,  la 

mateixa pàgina valida  les dades del formulari, evitant que  l’usuari  introdueixi dades errònies. 

Actor – Usuari  Sistema ‐ Llistats 

1. L’usuari  emplena  les  dades  del  formulari 

de  generació  de  llistats  amb  les  seves 

especificacions i pitja el botó “Llistar” 

 

 2. El sistema valida les dades introduïdes per 

l’usuari  i, si no són correctes,  li demanarà 

de rectificar‐les. Si les dades són correctes 

passen  a  la  pàgina  que  processa  els 

llistats. 

  3. Es  genera  un  objecte  de  tipus 

“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 

objectes  “resultat”  amb  la  informació  de 

les  referències  que  satisfan  el  llistat  de 

l’usuari. 

  4. Es  recorren  els  resultats  que  componen 

aquest objecte consultant les seves dades. 

  5. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 

presenta el llistat de resultats a l’usuari 

6. L’usuari  rep  per  pantalla  el  llistat  de 

resultats 
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Una vegada assegurades  les dades  s’envien a  la pàgina encarregada de processar  les dades. 

Aquesta,  crearà  un  objecte  de  la  classe  “llista_resultat”  cridant  a  la  constructora  d’aquest 

objecte amb els paràmetres  introduïts per  l’usuari.  La  creadora de  la  classe  “llista_resultat” 

realitzarà  les  cerques  adients  a  les  bases  de  dades  i  crearà  tants  objectes  “resultat”  com 

resultats hagi obtingut  la  cerca  i passaran a  formar part de  “llista_resultat”  [1]. Una vegada 

creat  l’objecte  “llista_resultat”,  aquest  conté  les  dades  de  les  referències  que  satisfan  els 

paràmetres introduïts per l’usuari. Es consulten llavors les dades de tots els objectes “resultat” 

que  formen part de “llista_resultat”, es a dir, per a cada “resultat”  r que composa  l’objecte 

“llista_resultat”  creat,  consultem  el  seu  títol  i  l’enllaç  que  ens  portarà  a  la  informació 

complerta d’aquella referència[2].  

Una  vegada  s’han  obtingut  les  dades,  aquests  resultats  es  presenten  ordenats  i  paginats  a 

l’usuari. 
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5.4.2 Cerca de bibliografia docent 



bibDocent| 32 
 

 

 

Com es pot veure, aquest diagrama és molt semblant al cas anterior. De  la mateixa manera, 

l’usuari  completa  amb  els  criteris  desitjats  per  fer  la  cerca  el  formulari  de  la  pàgina  del 

cercador. Una  vegada  introduïdes,  les dades  es  validen per  evitar  errors o possibles  atacs  i 

Actor – Usuari  Sistema ‐ Cercador 

1. L’usuari  emplena  les  dades  del  formulari 

del cercador amb les seves especificacions 

i pitja el botó “Cercar” 

 

 2. El sistema valida les dades introduïdes per 

l’usuari  i, si no són correctes,  li demanarà 

de rectificar‐les. Si les dades són correctes 

passen  a  la  pàgina  que  processa  les 

cerques. 

  3. Es  genera  un  objecte  de  tipus 

“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 

objectes  “resultat”  amb  la  informació  de 

les  referències  que  satisfan  la  cerca  de 

l’usuari. 

  4. Es  recorren  els  resultats  que  componen 

aquest objecte consultant les seves dades. 

  5. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 

presenta el llistat de resultats a l’usuari 

6. L’usuari  rep  per  pantalla  el  llistat  de 

resultats 
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s’envien  a  la  pàgina  de  procés.  Aquesta  crea  un  objecte  de  la  classe  “llista_resultat”.  La 

creadora de “llista_resultat”, amb les dades que li arriben, fa les cerques a les bases de dades i 

crea un objecte de la classe resultat per cada referència trobada [1]. Es recorren els “resultats” 

de l’objecte “llista_resultat” obtenint les seves dades i, una vegada processats, es presenten a 

l’usuari [2]. 

NOTA:  Veient  la  similitud  entre  aquests  dos  processos  es  podria  plantejar  la  unificació  de 

pàgines,  fent el conjunt més  lleuger  i amb menys components. Es va decidir  implementar els 

processos  de  llistar  bibliografia  i  cercar  de  manera  independent  per  poder  mantenir  la 

possibilitat  d’ampliar  l’abast  del  cercador  i  de  l’aplicació,  podent  mostrar  aquest  altre 

informació  que  no  fos  exclusivament  bibliografia  docent  (informació  sobre  assignatures, 

professors...). Sent aquest el cas,  la pàgina que processa  les dades  introduïdes, crearia  fluxos 

diferents segons aquestes, donant lloc a casos d’us diferents. 

   



 

5.4.33 Consultar novetats de bibliograffia docent
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De manera semblant a quan  l’usuari fa alguna altre consulta,  l’usuari escull des d’una pàgina 

que desitja  consultar  les novetats a  la bibliografia docent. En aquest  cas,  la pagina que  rep 

aquesta  petició  no  ha  de  verificar  dades,  simplement  crea  un  objecte  de  la  classe 

“llista_resultat”  especificant  amb  els  paràmetres  concrets  a  la  funció  constructora  que  es 

desitgen  les novetats de  la bibliografia docent. Aquesta constructora crea un “resultat” per a 

cada element que trobi [1] i, una vegada creats, els recorre consultant els camps necessaris per 

construir  el  llistat  que  es  vol  presentar  a  l’usuari  [2]. Una  vegada  obtingudes  les  dades,  es 

presenten en forma de llistat a l’usuari.  

Actor – Usuari  Sistema – Consulta de novetats

1. L’usuari accedeix a la consulta de novetats 

entrant al link corresponent. 

 

  2. Es  genera  un  objecte  de  tipus 

“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 

objectes  “resultat”  amb  la  informació  de 

les referències que suposen una novetats 

en alguna de  les bibliografies docents del 

centre o centres de l’usuari. 

  3. Es  recorren  els  resultats  que  componen 

aquest objecte consultant les seves dades. 

  4. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 

presenta el llistat de resultats a l’usuari 

5. L’usuari  rep  per  pantalla  el  llistat  de 

resultats corresponent a les novetats. 
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Actor – Usuari  Sistema – Consulta de baixes

1. L’usuari accedeix a la consulta de baixes a 

la  bibliografia  docent  entrant  al  link 

corresponent. 

 

  2. Es  genera  un  objecte  de  tipus 

“llista_resultat”  con  contindrà  tots  els 

objectes  “resultat”  amb  la  informació  de 

les  referències  que  han  causat  baixa  en 

alguna  de  les  bibliografies  docents  del 

centre o centres de l’usuari. 

  3. Es  recorren  els  resultats  que  componen 

aquest objecte consultant les seves dades. 

  4. Es consulta (amb una cerca de referències 

amb  el  mateix  codi)  si,  tot  i  que  la 

referència  sigui  baixa  en  alguna 

assignatura,  continuï  en  la  bibliografia 

docent d’alguna altre. 

  5. Amb  aquesta  informació,  es  composa  i 

presenta el llistat de resultats a l’usuari 

6. L’usuari  rep  per  pantalla  el  llistat  de 

resultats  corresponent  a  les  baixes  a  la 

bibliografia docent. 
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Quan l’usuari indica que desitja consultar les baixes a la bibliografia docent, es crea un objecte 

“llista_resultat”  especificant  que  es  volen  les  baixes  de  bibliografia  docent  respecte  el  curs 

anterior. La funció constructora d’aquest objecte realitza  la consulta corresponent, crea tants 

resultats  com  referències  siguin baixa  aquell  any  i  els  afegeix  a  l’objecte. A  continuació,  es 

recorren tots aquests objectes creats i se’n extreuen les dades necessàries (títol, enllaç i codi). 

En el cas de  les baixes es desitja que els resultats es presentin de diferent manera segons  la 

seva continuïtat en alguna altre assignatura.  

Una referència pot estar present en la bibliografia docent de més d’una assignatura i deixar de 

ser‐ho només en algunes d’elles així que es volen diferenciar aquelles referències que, tot i que 

s’han donat de baixa en una assignatura, continuen sent‐ho en alguna altre. Per poder fer això, 

el sistema crea un objecte “llista_resultat” especificant que vol consultar totes les referències 

amb el mateix codi identificatiu. Si aquest objecte “llista_resultat” no te cap element, sabrem 

doncs  que  no  hi  ha  cap  assignatura  que  conservi  aquesta  referència  a  la  seva  bibliografia 

docent[3]. 

Fet això, es presenten els resultats a l’usuari podent remarcar aquells resultats que encara són 

presents en la bibliografia docent d’alguna assignatura. 
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En aquest diagrama partim de que l’usuari ha obtingut un llistat de resultats producte d’haver 

realitzat  una  consulta  a  l’aplicació.  Aquesta  llista  està  composada  per  els  títols  de  les 

referències bibliogràfiques que  satisfan  les  seves necessitats  i es presenten  com un  link per 

obtenir més informació. Clicar en aquest link activa aquest diagrama.  

Actor – Usuari  Sistema – Informació d’una referència

1. L’usuari  es  troba  davant  d’una  llista  de 

resultats procedent d’alguna consulta  i  fa 

clic en algun dels links que formen aquest 

llistat  per  tal  de  rebre  informació  més 

detallada d’aquella referència. 

 

  2. Es genera un objecte de tipus “referència” 

amb el codi identificatiu de la referència. 

  3. Es  consulten  les  dades  d’aquesta 

referència (entre elles, les assignatures en 

les que  surt  referenciada a  la bibliografia 

docent) . 

  4. Per  a  cadascuna d’aquestes  assignatures, 

es crea un objecte de tipus “assignatura” i 

se’n consulten les dades. 

  5. Es  maqueten  totes  les  dades 

corresponents  a  la  referència  i  les 

assignatures. 

6. L’usuari  rep  per  pantalla  les  dades  de  la 

referència que ha escollit. 
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Aquest link ens porta a la pàgina que mostra les dades d’una referència, passant‐li el codi de la 

referència escollida. Amb aquest codi,  la pàgina crea un objecte de  la classe “referència”. La 

creadora de la classe “referència” es connecta llavors amb les bases de dades i recull totes les 

dades  d’aquesta  referència.  Una  vegada  creat  aquest  objecte,  se  li  consulten  els  diferents 

camps que voldrem presentar a l’usuari (títol, autor, editorial, any, isbn,bibID, préstecs totals, 

préstecs actuals, exemplars a la UPC, exemplars a la biblioteca i llista d’assignatures). En el cas 

de  les  assignatures,  es  recorre  el  llistat  d’assignatures  i,  per  cada  assignatura,  es  crea  un 

objecte  de  la  classe  “assignatura”  fent  servir  el  seu  codi  identificador  [1].  La  creadora 

d’aquesta classe extreu  les dades de  les bases de dades  i construeix  l’objecte. Per cadascun 

d’aquests objectes es  consulten  les dades desitjades  (codi assignatura,  tipus de bibliografia, 

nom, centre, alumnes matriculats, professor responsable i titulacions) 

 Aquestes dades es maqueten i es presenten llavors a l’usuari. 

En el cas en que l’usuari vingui d’haver consultat un llistat de baixes de la bibliografia docent, 

les dades presentades d’aquestes referències són diferents. En el cas de  les baixes només és 

necessari presentar una sèrie de dades bibliogràfiques (títol, autor, editorial, any,  ISBN  i codi 

identificador bibID )ja que la resta de dades no son rellevants. 
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Actor – Usuari  Sistema – Informació d’un llistat en arxiu extern

1. L’usuari  es  troba  davant  d’una  llista  de 

resultats procedent d’alguna consulta  i  fa 

clic  el  botó  d’extracció  del  llistat  en  un 

fitxer extern “Llistar en Excel” 

 

  2. Es genera un objecte de tipus “referència” 

per  a  cada  resultat  de  l’objecte 

“llista_resultat” que compon el  llistat que 

estava consultat l’usuari. 

  3. Es  consulten  les dades de  les  referències 

(entre  elles,  les  assignatures  en  les  que 

surten  referenciades  a  la  bibliografia 

docent) . 

  4. Per  a  cadascuna d’aquestes  assignatures, 

es crea un objecte de tipus “assignatura” i 

se’n consulten les dades. 

  5. Es  construeix  l’arxiu  Excel  amb  totes  les 

dades corresponents a les referències i les 

assignatures.  

6. L’usuari  rep  l’arxiu  amb  la  informació 

referent al llistat que consultava. 
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Com  en  els  casos  anteriors  partim  de  que  l’usuari  ha  obtingut  un  llistat  de  resultats  d’una 

consulta anterior, però en aquest cas es desitgen els  resultats continguts en un arxiu extern 

(de format Excel) per poder‐lo manipular. 

En  aquest  cas  la  pàgina  encarregada  de  generar  l’arxiu  rep  la  llista  de  resultats  que  havia 

consultat  l’usuari  (bibliografia)  i  recorre  totes  les  referències que  la componen  [1]. Per cada 

una d’elles, n’extreu les dades necessàries i la llista d’assignatures en les que surt referenciada 

a la bibliografia docent. Es crea un objecte assignatura de cadascuna d’aquestes assignatures i 

es consultes les seves dades [2].  

Totes aquestes dades es munten a  l’arxiu Excel amb  les característiques especificades per el 

Servei de Biblioteques i es lliura a l’usuari. 

6. La interfície 

En aquest apartat  s’explicarà  la  composició  i  funcionament de  la  interfície gràfica d’aquesta 

aplicació.  

S’han tingut en compte també els diferents navegadors web de l’actualitat i s’ha adaptat el lloc 

per  tal  de  que  fos  compatible  amb  els  més  populars  (Internet  Explorer,  MozillaFirefox  i 

Chrome),  especialment,  amb  Firefox,  ja  que  és  el  més  utilitzat  en  l’entorn  del  Servei  de 

Biblioteques. 

6.1Consideracions generals 

Alhora  de  dissenyar  l’apartat  gràfic  de  l’aplicació  es  van  tenir  una  sèrie  de  consideracions 

prèvies.  

Des del Servei de Biblioteques es demanava que l’aplicatiu fos clar i senzill, còmode de llegir i 

fàcil.   Tenint en compte que  la  funcionalitat principal de  l’aplicació és presentar  llistats  i que 
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sovint mostra una certa quantitat d’informació en pantalla (que a vegades pot ser abundant) 

és valora que la presentació no sigui recarregada ni apabullant. 

6.2Tecnologies 

Per tal d’implementar la part visual de l’aplicació es va optar per la combinació de HTML i  fulls 

d’estil  CSS  per  ser  la  opció més  adient  d’obtenir  una  bona  presentació,  a més,  ens  ofereix 

versatilitat i polivalència a l’hora de fer canvis o modificacions. Canvis d’estil força importants 

no suposen gran problema si la combinació HTML/CSS és correcta. 

HTML/CSS 

HTML  (HyperTextMarkup  Language)  és  el  llenguatge  fet  servir  per  descriure  l’estructura  i 

contingut d’un  lloc web. Tot  i ser un  llenguatge potent, pot resultar pobre a  l’hora de definir 

l’aparença del document. 

Els  fulls  d’estil  CSS  (CascadingStyleSheets)  es  fan  servir  per  definir  la  presentació  d’un 

document estructurat o escrit en HTML. Ens permet definir estils generals que després es faran 

servir dins del codi. D’aquesta manera, mantenint separada estructura i estil, ens assegurem la 

possibilitat de poder fer canvis en l’estil d’una manera còmode i transparent. 

Combinant  aquestes  dues  eines,  aconseguim mantenir  el més  separat  possible  estructura  i 

estils, fent‐los independents i fàcils de gestionar i mantenir. 
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6.3 Mapa navegacional 

A continuació d’adjunta un mapa navegacional amb l’estructura del lloc web. 

 

 

Mapa navegacional de bibDocent 
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A l’esquema es pot veure els diferents recorreguts que pot fer un usuari a l’hora de fer servir 

l’aplicació. Després de loguejar‐se correctament, s’accedeix a la pàgina inicial on s’escull la 

biblioteca a la que pertany l’usuari i així poder adaptar els resultats en conseqüència. Una 

vegada arribats al menú inicial l’usuari pot moure’s lliurement entre les diferents funcionalitats 

o resultats (les pàgines marcades amb una estrella vermella corresponen a pàgines entre les 

quals s’hi pot accedir directament entre elles, es pot anar directament a traves d’un link). 

6.4Explicació de les pàgines 

Estructura general 

L’estructura general del lloc web es basa en un esquema de tres parts 

 

Estructura general 

Part superior [1]– A la part superior tenim la capçalera del lloc, on es troba el nom del lloc. 

Menú esquerra [2]– A la part esquerra de la web es troba un menú de navegació. Aquest menú 

serà visible a totes les pàgines que composen el lloc i permetrà a l’usuari poder moure’s entre 

totes les seccions i funcionalitats sense haver de tornar enrere o desfer el camí que l’ha portat 

fins la pàgina actual. També s’informa del centre escollit a l’entrar a l’aplicació. 
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Bloc  central  [3]–  Al  bloc  central  de  la  web  és  on  es  presentaran  tots  els  resultats  o  la 

informació rellevant per l’usuari. Des d’aquest bloc és des d’on se li demanarà interacció o on 

es presentaran les dades demanades.  

El conjunt del web s’ha implementat seguint pautes de “web líquid”, es a dir, fer que el nostre 

web  s’adapti  a  la  resolució  feta  servir  per  l’usuari, mostrant  d’una manera més  còmode  i 

agradable tota la informació. 

Pàgina inicial 

Després de fer un login a l’aplicatiu, si aquest a sigut acceptat, se’ns dirigeix a la pagina inicial. 

En  aquesta  es dona  la benvinguda  i  es demana  a  l’usuari que  esculli  la biblioteca  a  la qual 

pertany i sobre la que, per tant, es realitzaran les cerques futures. 

 

Pàgina inicial 

 

Una vegada escollit el  centre, es confirma  la  selecció a  l’usuari  i es presenta el menú  inicial 

amb totes les funcionalitats de l’aplicatiu. 
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Menú inicial 

 

Llistats de bibliografia 

En  aquesta  pàgina  l’usuari  pot  extreure  llistats  de  bibliografia  docent  corresponent  a  les 

assignatures de les titulacions cursades als centres associats a la biblioteca que va escollir a la 

pàgina inicial. 

L’usuari pot filtrar  les referències obtingudes mitjançant un formulari composat per diferents 

camps que passarem a exposar 
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Llistats de bibliografia ‐ Estructura 

 

Selector de tipus de bibliografia [1]– Permet a l’usuari discriminar (o no) el tipus de bibliografia 

docent (Bàsica o complementària) 

Filtre  d’exhaurits  [2]–  Permet  a  l’usuari  filtrar  els  resultats  segons  si  estan  exhaurits  o  no 

(Veure “Especificació” per més informació) 

Filtre avançat [3]– Aquest filtre permet  l’usuari filtrar els resultats segons alguna assignatura, 

titulació  o  coordinador  en  concret.  Al  pitjar  alguna  de  les  opcions,  es  desplega  un  segon 

selector  en  el  que  podrem  especificar.  En  el  cas  d’assignatures  i  titulacions,  aquestes  es 

mostren amb el seu codi i el codi del centre on s’imparteixen. 

 El  contingut  d’aquest  selector  depèn  de  l’elecció  inicial  del  centre,  es  a  dir,  es mostraran 

assignatures,  titulacions  o  coordinadors  del  centre  o  centres  associats  a  la  biblioteca 

seleccionada a l’inici 
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Llistats de bibliografia – Filtre avançat 

 

En el cas de que l’usuari desitgi filtrar el contingut per assignatura, es pot donar el cas de que 

el  nombre  d’assignatures  associades  a  aquella  biblioteca  sigui molt  elevada  i  que, moltes 

d’aquestes  no  tinguin  bibliografia  docent.  Es  permet  llavors  la  opció  de  que  només mostri 

assignatures amb bibliografia docent. 

Les dades recollides en aquest formulari, passen al sistema on es genera la cerca que compleixi 

aquests requisits 

Cercador 

El cercador dona  la oportunitat a  l’usuari a fer cerques més concretes, per a títols específics, 

mitjançant diferents camps editables. 
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Cercador 

 

El diferents camps per els que l’usuari pot fer una cerca són els següents: 

Codi biblioteca – Cada referència dins del catàleg de biblioteques (Millennium) té associat un 

codi identificador (bibid). Es poden buscar referències mitjançant aquest codi. 

Títol  de  citació  bibliogràfica  –  Ens  permet  buscar  referències  bibliogràfiques  pel  seu  títol 

complet o per paraules claus d’aquest. 

Autor – Podem buscar referències mitjançant el nom (o part d’ell) de l’autor d’aquesta 

Codi assignatura – Cada referència dins del conjunt de bibliografia docent te associada una o 

més assignatures. Aquestes s’identifiquen per un codi únic dintre de la Unitat PRISMA . Tenim 

la possibilitat de buscar totes les referències associades a un determinat codi d’assignatura. 

Titulació – Ens permet obtenir el  conjunt de  referències associades a  les assignatures d’una 

certa titulació del desplegable. 
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Cadascun d’aquest camps, al ser editables (excepte titulació), són verificats pel sistema abans 

de processar‐los.  

En el cas de les cerques per títol de referència o autor, els resultats obtinguts poden variar per 

culpa d’accents, majúscules o altres errors ortogràfics. Ens assegurem llavors de que el sistema 

tingui en compte les possibles variacions de puntuació que es puguin donar per tal d’assegurar 

que es mostrin el màxim de resultats possibles. 

Cal recordar també que la cerca serà restringida a la biblioteca escollida al entrar a l’aplicació. 

Mostrant resultats 

 

Resultats 

Després d’una cerca o sol∙licitar un  llistat,  l’aplicatiu retorna una  llista de  les referències que 

compleixen les condicions indicades per l’usuari. 
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Els  resultats es presenten a  la part central de  la web. Es  representen en un  llistat numerat  i 

ordenat alfabèticament dels títols de  les referències obtingudes. Cadascun d’aquests títols és 

un link a una pàgina amb tota la informació d’aquella referència. 

En el cas dels llistats corresponents a les baixes de bibliografia docent el sistema diferencia 

aquelles baixes que, tot i que en alguna assignatura han deixat de ser bibliografia docent, 

continuen sent‐ho en alguna altre. 

Per poder llegir el conjunt de resultats d’una manera més còmode s’han paginat els resultats a 

partir d’un cert nombre i, amb els enllaços del final, podem navegar per les diferents pàgines. 

Es dona la opció també de poder llistar tots els resultats a la vegada. 
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Resultats sense paginar 

 

Mitjançant un botó a la part superior, es pot obtenir tot el llistat en un arxiu independent. En 

concret, s’obté un arxiu de format Excel amb tota la informació de les referències obtingudes. 
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Informació d’una referència 

Partint  d’una  llista  resultats  es  pot  accedir  a  la  informació  complerta  d’una  referència  en 

concret. Si es s’accedeix a un dels vincles d’alguna referència obtenim la següent informació: 

 

Informació d’una referència 

 

‐ Dades de la referència bibliogràfica 

En aquest apartat tenim informació bibliogràfica com el títol, l’autor, editorial, any, ISBN i codi 

identificador de la referència (BibID). Aquesta informació s’obté de la Unitat PRISMA. 

‐ Dades del catàleg 

Trobem aquí la informació referent al catàleg de biblioteques Millennium. En concret, tenim: 

Préstecs  totals – Són el  total de préstecs que s’han  fet d’aquest document des de que es va 

afegir al catàleg 
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Préstecs actuals – Total de préstecs que s’han fet durant l’any en curs 

Exemplars a la UPC – Nombre total d’exemplars presents a totes les biblioteques de la UPC 

Exemplars a la biblioteca – Número d’exemplars que té la biblioteca des de la que estem fent 

la consulta, es a dir, la que vam escollir al accedir a l’aplicació 

Exhaurit? – Ens indica si el document està exhaurit o no. En el cas de que així sigui, ens indica 

la unitat del Servei de Biblioteques de la UPC que acredita que aquest document està exhaurit i 

des de quan. 

‐ Assignatures 

A la part d’assignatures trobem la relació d’assignatures a les que aquest document forma part 

de  la seva bibliografia docent. Per a cadascuna de  les assignatures podem veure el nom, codi 

d’assignatura, centre d’ impartició, alumnes matriculats en el curs actual, tipus de bibliografia 

que és aquest document (B‐bàsica o C‐complementària), el responsable actual de l’assignatura 

i les titulacions a les que s’imparteix. Tota aquesta informació s’extreu la Unitat PRISMA. 
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Resultats en Excel 

Com  s’ha  comentat prèviament, hi ha  la possibilitat d’obtenir els  resultats d’una  cerca o un 

llistat en  forma de  fitxer Excel  independent. Poder obtenir  les dades d’aquesta manera ens 

permet poder passar‐les a algun altre programa per poder manipular‐les  i treballar amb elles 

d’una manera més dinàmica. 

 Podem rebre els resultats d’aquest manera clicant al botó anomenat “Llistar en Excel” situat a 

la part superior de la pàgina que presenta els resultats. 

El  fitxer  Excel  presenta  els  mateixos  camps  que  veuríem  en  seleccionar  alguna  de  les 

referències (dades de la referència bibliogràfica, dades del catàleg i assignatures) amb algunes 

variacions.  En  el  cas  de  les  dades  de  la  referència  bibliogràfica  s’elimina  el  número  ISBN  i 

s’afegeix l’edició del document. Les dades referents al catàleg no pateixen cap canvi i en el cas 

de  les  assignatures,  s’elimina  el  responsable. Per  fer més  còmodes de  llegir  les dades,  s’ha 

alternat un ombrejat entre les files que delimiten un document de l’altre per tal de facilitar la 

lectura del fitxer. 

 

Resultats en Excel 
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7. Proves 

Per tal d’assegurar el funcionament i robustesa del sistema, s’ha fet nombroses proves durant 

el desenvolupament de l’aplicació i en acabar d’implementar la mateixa. 

Aquestes  proves  s’han  realitzat  tant  en  l’equip  on  s’ha  desenvolupat  l’aplicació  com  en  un 

entorn de proves en xarxa, amb les següents característiques: 

Equip local  Servidor de proves 

IntelCore 2 Duo  ‐ 3,0 GHz 

2 Gb de memòria RAM 

40 Gb de disc 

Plataforma XAMP 

Servidor virtual (VMWare ESX 3i (3.5.0)) 

1x CPU 

1024 MB de RAM 

120 GB de disc 

Ubuntu 10.04.3 LTS 

Apache 2 

MySQL 5 

PHP 5 

 

Al  tractar‐se  d’un  sistema  dissenyat  en  capes,  s’han  fet  proves  independents  en  cadascuna 

d’elles i s’ha testejat la comunicació entre elles. 

En el cas de la capa de Vista, corresponent a la interfície, s’ha testejat la correcta visualització 

del  conjunt  tenint  en  compte  diferents  navegadors  i  l’entrada/sortida  correcta  i  vàlida  de 

dades per part de  l’usuari  (prevenció d’atacs, validació de camps, adaptació de majúscules  i 

accents...). 

Per  la  capa  controlador,  s’ha  comprovat  de  nou  la  correctesa  de  les  dades  i  que  el  procés 

d’aquestes és  fes de manera  correcta. També  s’ha  validat  la  correcta  comunicació entre  les 
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capes  del  sistema.S’han  realitzat  diferents  jocs  de  prova  per  controlar  el  correcte 

funcionament de les classes i detectar possibles fallades. 

Respecte  la  capa  de  dades,  s’ha  assegurat  la  correcta  construcció  de  les  instruccions  de 

comunicació amb les bases de dades i de l’establiment de les connexions corresponents. 

A banda del conjunt de proves individuals corresponents a les diferents parts del sistema s’ha 

testejat el conjunt amb una prova pilot amb usuaris finals que han donat el feedback necessari 

per ajustar el sistema a les seves necessitats. 

Càrrega del servidor 

Una  dada  a  tenir  en  compte  és  la  càrrega  de  treball  que  suportarà  el  servidor  per  allotjar 

l’aplicació.  

El número d’usuaris al que està destinada aquesta eina és  força  reduït,  ja que només 1 o 2 

bibliotecaris per biblioteca són els encarregats de decidir  les possibles adquisicions basant‐se 

en les consultes a la bibliografia docent. Això ens dona un número d’usuaris entre 15 i 20. 

El pic de  treball que  té  l’aplicatiu  (entès  com  l’operació més  costosa)  seria  la  generació de 

llistats en un arxiu excel, podent arribar a generar arxius de més de 5 megabytes (més de 7000 

files) en els llistats més extensos. 

La utilització d’aquest eina es  farà de manera puntual  i seria molt poc probable que  tots els 

usuaris la fessin servir a la vegada, però tot i així s’ha realitzat proves en el servidor de proves 

simulant l’utilització simultània per part d’usuaris que exigien els llistats més grans. Tot i que el 

temps  d’espera  per  rebre  els  arxius  es  va  allargar  uns minuts,  l’aplicació  es  va mantenir 

robusta i es van poder servir totes les peticions. 
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Es pot deduir llavors que la càrrega de treball no serà un problema i que les possibles peticions 

(si el  servidor  funciona correctament  i no es  troba  saturat per circumstàncies alienes)  seran 

servides correctament. 

8. Seguretat 

La seguretat és un factor que s’ha tingut molt en compte en la realització d’aquesta aplicació. 

El fet de que els usuaris que faran servir l’aplicatiu està molt delimitat (bibliotecaris del Servei 

de Biblioteques) pot portar‐nos a “baixar la guàrdia” però no s’ha volgut caure en aquest error. 

8.1 Validació d’usuaris 

El sistema fa servir un sistema de validació d’usuaris CAS, connectat amb un servidor de la UPC 

que ens certifica que només usuaris registrats al sistema de la UPC podran fer servir l’aplicació. 

8.2 Formularis 

Una de  les possibles escletxes per  les que un usuari malintencionat podria afectar al sistema 

són els formularis pels quals s’introdueixen les dades a l’aplicació. En la nostra aplicació hi han 

dos formularis d’entrada de dades, el corresponent al generador de llistats i el corresponent al 

cercador. 

En  el  formulari del  generador de  llistats,  les dades  ja  venen definides mitjançant opcions o 

desplegables,  així  que  podem  assegurar  la  seva  validesa.  Tot  i  així  és  valida  el  formulari 

mitjançant un script Javascript per evitar camps buits. 

En el formulari del cercador,  l’usuari si que es  lliure d’introduir ell mateix els camps desitjats, 

així que hem de tenir especial cura amb els possibles casos de SQL Injection (Inclusió de codi 

maliciós  contra  les  bases  de  dades).  Es  per  això  que  els  camps  introduïts  per  l’usuari  són 

validats i tractats de manera especial per evitar aquest tipus d’atac. 
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8.3 Bases de dades 

Tant  les  bases  de  dades  com  les  corresponents  extraccions  que  fa  servir  l’aplicació  estan 

ubicats a servidors de la UPC i es troben sota la seva responsabilitat. Podem deduir llavors que 

la seguretat d’aquesta informació està assegurada i la validesa de les dades, garantitzada. 

De qualsevol manera, si es detectes una bretxa de seguretat provinent d’aquesta aplicació, el 

fet de que treballi amb extraccions de les bases i no amb les taules directament, ens dona una 

certa  seguretat.  Quedarien  només  compromeses  les  extraccions,  que  són  fàcilment 

recuperables. 

8.4 Servidor 

Com passa amb el cas de les bases de dades, el servidor en el que s’ubica l’aplicació es troba a 

la Unitat de Recursos Digitals del Servei de Biblioteques de  la UPC  i  se’ns garantitza  la  seva 

seguretat. 

9. Planificació 

Es  detallarà  a  continuació  la  planificació  temporal  del  projecte.  En  ella  es  presentaran  les 

diferents  etapes  que  s’han  succeït  i  la  seva  durada.  S’adjunta  també  el  diagrama  de Gantt 

corresponent per tenir una visualització 

9.1 Etapes 

El desenvolupament del projecte s’ha dividit en diferents etapes que engloben el conjunt de 

feines portades a terme i que s’especifiquen a continuació: 

Anàlisis ( ~ 33 hores ) 

Durant  l’etapa  d’anàlisi  es  van  estudiar  i  discutir  els  requisits  demanats  per  el  Servei  de 

Biblioteques i, una vegada determinats, es va analitzar la seva viabilitat i les línies generals del 

projecte 
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Especificació ( ~ 61 hores ) 

En  l’etapa d’especificació es plasmen els  requisits acordats en un esquema  software amb el 

que  començar  a  treballar.  Es defineixen  com  es  representarà  tota  la  informació  implicada  i 

com s’interrelaciona.  

Disseny ( ~ 24 hores ) 

Es  defineix  durant  aquesta  fase  l’arquitectura  software  que  farà  servir  l’aplicació,  definint 

l’esquema general de la solució. 

Implementació ( ~ 343 hores ) 

És el període en el que es du a terme  tota    la codificació del projecte. S’inclou també dintre 

d’aquesta etapa el disseny i implementació de tot l’aspecte visual de l’aplicació. 

Proves ( ~ 11 hores ) 

Durant el desenvolupament del projecte i a la finalització de l’etapa d’implementació s’han dut 

a  terme  tot un  joc de proves  i  test per  tal d’assegurar  la  correcta  funcionalitat,  seguretat  i 

robustesa del  sistema. A banda d’aquestes proves, un  grup pilot d’usuaris  finals han  fet un 

testeig de l’aplicació. 

Documentació 

Paral∙lelament al desenvolupament del projecte  s’ha dut a  terme  la documentació d’aquest, 

redactant aquesta memòria i un manual d’usuari (annex) 

El conjunt total d’hores invertit en la realització d’aquest projecte és un càlcul aproximat. S’ha 

de  tenir  en  compte  que  s’ha  realitzat mentre  desenvolupava  la meva  feina  a  la  Biblioteca 

ETSEIB  i que hi ha hagut períodes en els que m’he pogut dedicar plenament  i d’altres en els 

que no hi he pogut treballar. El còmput general d’hores és d’unes 470 hores aproximadament.
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9.2 Diagrama de Gantt 

En el següent diagrama de Gantt podem veure la planificació del projecte 

 

10. Estudi econòmic 

A continuació es detalla el cost econòmic d’aquest projecte en base a un hipotètic equip que hi 

treballés en el seu desenvolupament i en els recursos fets servir. 

10.1 Cost derivat del personal 

Imaginem  que  el  projecte  es  du  a  terme  per  un  suposat  equip  que  s’encarregarà  de  les 

diferents fases d’aquest. Aquest equip estarà format per: 

Project Manager  –  Encarregat  de  la  direcció  del  projecte,  planificació  i  gestió  del 

personal i temps. Sou mig d’uns 55 €/hora. 

Analista  –  Encarregat  de  l’anàlisi  de  requisits  i  de  l’especificació  i  disseny.  Sou mig 

d’uns 40 €/hora. 
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Programador – Encarregat del desenvolupament i implementació del projecte. També 

realitzarà  les  proves  necessàries  i  s’ocuparà  de  la  documentació.  Sou mig  d’uns  25 

€/hora. 

Dissenyador  gràfic  –  Durà  a  terme  el  desenvolupament  de  tota  la  part  visual  i 

d’interfície. Sou mig d’uns 30 €/hora. 

Respecte a la càrrega de treball de cada component, passem a repartir les hores invertides en 

cada  etapa  entre  els  membres  del  grup.  A  la  taula  següent  podem  veure  quantes  hores 

inverteix cada membre en cada etapa i, al final de cada columna, el preu que suposarà. 

  Project Manager 
(55 €/h) 

Analista 
(40 €/h) 

Programador 
(25 €/h) 

Dissenyador 
(30 €/h) 

Anàlisi  10 h.  23 h.     

Especificació    61 h.     

Disseny    24 h.     

Implementació      300 h.  43 h. 

Proves      11 h.   

  1100 €  4320 €  7775 €  1290 € 
Taula d’hores i preus del personal segons etapa 

 

S’ha  de  tenir  en  compte  que  les  hores  corresponents  al  Project Manager  no  han  d’estar 

necessàriament  concentrades  a  l’etapa  d’anàlisi,  de  fet  dirigirà  el  projecte  durant  totes  les 

etapes.   

Veiem llavors que el cost derivat de personal ascendeix a: 

1100 + 4320 + 7775 + 1290 = 14485 € 
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10.2 Cost derivat dels recursos 

Veiem ara el cost derivat dels recursos emprats en aquest projecte.   

Com a elements de hardware, per desenvolupar l’aplicació només ha calgut un ordinador amb 

connexió a  internet, valorat en uns 800 €. Respecte els servidors que allotgen tant  l’aplicatiu 

com les bases de dades que es consulten són equips que ja formaven part del parc informàtic 

del Servei de Biblioteques i que, per tant, no suposarien un cost extra. 

Respecte els costos de software, s’han fet servir software lliure i programes de pagament però 

sempre sota llicència de la UPC, per tant, tampoc han suposat un cost extra. Tot i així, sempre 

hi  ha  hagut  una  alternativa  lliure  i  gratuïta  per  el  programari  de  pagament  fet  servir. 

Suposarem llavors un cost de 0 € en aquest apartat. 

Software fet servir  Alternativa lliure 

S.O. Windows XP  Distro Linux 

DreamWeaver  Eclipse, Neatbeans... 

Javascript  ‐ 

XAMPP (Paquet de servidor Apache, 
MySQL, PHP, Perl) 

‐ 

Microsoft Word  OpenOffice 

ArgoUML / Cacoo  ‐ 
 

Taula de recursos software fets servir 

 

10.3 Cost total 

Es calcula llavors un cost total de: 

Concepte  Cost 

Personal  14485 € 

Hardware  800 € 

Software  0 € 

TOTAL  15285 € 
 

Cost total del projecte 
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11. Instal∙lació del sistema 

La instal∙lació del sistema és similar a la de qualsevol altre aplicació web.  

Per la instal∙lació de bibDocent es necessitarà un servidor web amb la següent configuració: 

‐ Apache 2.2.14 

‐ MySQL 5.1.41 

‐ PHP 5  

‐ PHPMyADmin 3.3.2 

‐ Llibreries corresponents a PostgreSQL I cURL 

En el nostre cas concret, l’aplicació està instal∙lada en unservidor virtual, virtualitzat amb 

"VMwareVsphere 4 i ESX v4.", de 1Gb de memòria RAM, 60 Gb d’espai i fent servir una 

plataforma LAMP. 

Respecte  el  procés  d’instal∙lació,  és  equivalent  al  de  qualsevol  portal web. Només  haurem 

d’allotjar  l’aplicatiu al servidor corresponent. A banda, s’ha assegurat que aquest servidor on 

estigui allotjat tingui permisos d’accés al servidor on estan allotjades  les bases de dades que 

consulta el sistema i al servidor que ens dona la validació com a usuari de la UPC. 

Aquest servidor serà suficient per suportar la càrrega de treball que suposa aquesta aplicació, 

ja  que  el  número  d’usuaris  que  farà  servir  l’aplicació  no  és  elevat  (  1  o  2  bibliotecaris  per 

biblioteca,  els  encarregats  de  les  adquisicions  de  la  biblioteca.    Uns  20  usuaris 

aproximadament.) 
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12. Conclusions 

12.1 Resultats 

L’aplicació  s’ha  finalitzat dintre del  termini estipulat  i compleix  tots els  requisits esmentats  i 

cobreix  les  necessitats  plantejades  per  l’usuari,  resultant  una  eina  útil  i  eficaç  en  la  seva 

finalitat. 

12.2 Consideracions futures 

Respecte  les consideracions futures o possibles millores de  l’aplicació, es plantegen diferents 

idees.  

Es podria ampliar l’abast del cercador, no només per cercar referencies de bibliografia docent, 

sinótambé a altres  tipus d’informació com dades  referents a assignatures o professors. Això 

podria portar també a complementació o integració de bibDocent amb altres eines de consulta 

de la Guia Docent com portals d’assignatures, directoris... 

Es planteja  també  la possible unificació de  les extraccions consultades. Es podrien agafar  les 

taules corresponents a  les extraccions  fetes a PRISMA  i Millennium  i unificar‐les en una sola 

base de dades. Unificaríem així les consultes a una sola base, tenint només una connexió de la 

que preocupar‐se. 

En qualsevol cas, l’estructura utilitzada en la implementació (distribució en capes) facilita molt 

les  possibles  ampliacions  o millores,  fent‐les  fàcil  de  dur  a  terme  i  sense  que  suposin  una 

càrrega de feina excessiva. 
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12.3 Opinió personal 

Personalment,  el  desenvolupament  d’aquesta  aplicació m’ha  resultat  una  experiència molt 

enriquidora.  Poder  desenvolupar  un  projecte  dintre  del  teu  àmbit  laboral,  que  et  permeti 

aplicar els coneixements adquirits durant la carrera i ampliar‐los i que resulti en una eina que 

facilita la feina d’altres és sempre una experiència positiva i encoratjadora. 
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14. Agraïments 

Després de molts minuts intentant escriure aquests agraïments m’he adonat de que és molt 

difícil no deixar‐se a ningú o incorre en alguna classe d’agravi comparatiu, així que seré 

terriblement genèric.  

Voldria agrair infinitament a tots aquells i aquelles que no només han fet possible aquest 

projecte sinó han estat sempre al meu costat. Gràcies! 
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15. Glossari 

Aplicació informàtica: Programa informàtic dissenyat com a eina per permetre a un usuari un 

o diversos tipus de treball. 

Arquitectura  software:Tècniquesmetodològiques  desenvolupades  amb  el  fi  de  facilitar  la 

programació.  Es  refereix  al  grup  d’abstraccions  o  patrons  que  aporten  un  esquema  de 

referència útil per guiar el desenvolupament de software. 

Base de dades: Conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent,  i accessibles 

des d'un o més programes o aplicacions, de manera que qualsevol d'aquestes dades pot ésser 

extreta del conjunt i actualitzada, sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les altres dades. 

BibID: Codi identificatiuúnic que fa servir el CatàlegMillennium per identificar cadascun dels 

seus documents. 

Bibliografia docent: És aquella bibliografia recomanada a  la Guia Docent de  les assignatures. 

Està  formada per aquells documents que els professors consideren essencials per assolir els 

coneixements d’aquella assignatura. Aquesta es divideix en bàsica i complementaria. 

CSS:  llenguatge de  fulls d'estil utilitzat per descriure  la  semàntica de presentació  (l'aspecte  i 

format) d'un document escrit en un llenguatge de marques. La seva aplicació més comuna és 

dissenyar pàgines web escrites en HTML o XHTML. 

Guia Docent: Document que recull tota  la  informació acadèmica sobre qualsevol assignatura. 

Aquesta informació inclou la Bibliografia Docent. 

HTML:  Llenguatge de marques predominant en  la  creació de pàgines web. Es  fet  servir per 

descriure  l’estructura  i  contingut  en  forma  de  text,  així  com  complementar  el  text  amb 

objectes. 
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Interfície gràfica: Medi amb el que l’usuari pot comunicar‐se amb una computadora o sistema 

i que comprèn tots el punts de contacte entre l’usuari i el sistema. 

ISBN:  (International  StarndardBookNumber)  Identificador  únic  per  llibres,  previst  per  us 

comercial. 

Javascript: Llenguatge de programació  interpretat, tradicionalment fet servir en pàgines web 

HTML per realitzar operacions.  

Millennium: Sistema d’informació creat per l’empresa Innovative que el Servei de Biblioteques 

de la UPC va adoptar per gestionar tot el seu catàleg de documents. 

MySQL: Sistema de gestió de bases de dades relacionals molt lligat a PHP al fer‐se servir junts a 

l’hora de desenvolupar aplicacions web. Molt ràpid i consumeix pocs recursos. 

Patrons:  Solució  plantejada  a  un  problema  de  disseny  que  ha  provat  la  seva  efectivitat  en 

problemes semblants i que és reutilitzable. 

PHP:  Llenguatge  de  programació  interpretat  dissenyat  per  a  la  creació  de  pàgines  web 

dinàmiques. 

Portal Web:  Lloc  web  que  ofereix  a  l’usuari  l’accés  a  una  sèrie  de  recursos  i  de  serveis 

relacionats amb un mateix tema. 

PostgreSQL: Sistema de gestió de bases de dades relacionals orientat a objectes. Tot i ser més 

lent i consumir més recursos que MySQL se’l considera un sistema de més nivell. 

Unitat  PRISMA:  unitat  de  l'Àrea  de Sistemes  d'Informació que  dóna  suport  a  la  gestió  dels 

estudis  de  la UPC, mitjançant  el  desenvolupament  de  sistemes  d'informació,  i  proporciona 

atenció i formació als seus usuaris. 
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Referència bibliogràfica: Conjunt mínim de dades que permet la identificació d’una publicació 

o d’una part d’aquesta. 

Requisits: Necessitat documentada sobre el contingut, forma o funcionalitat d’un producte o 

servei. 

SQL  Injection:Mètode d’infiltració de  codi  intrús que  es  val d’una  vulnerabilitat  informàtica 

present en una aplicació en el nivell de validació de les entrades per realitzar consultes a una 

base de dades. 

UML:  (UnifiedModeling  Language)  Llenguatge  unificat  de  modelatge.  És  un  llenguatge  de 

modelatge  de  sistemes  software  per  visualitzar,  especificar,  construir  y  documentar  un 

sistema. 
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Annex. bibDocent. Manual d’usuari 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Manual d’usuari 
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Definició 

Manual d’usuari de l’aplicatiubibDocent de gestió de la bibliografia docent. 

 

Aquest generador és un aplicatiu que recull informació de Prisma i Millennium per tal de crear 

llistats  amb  informació  sobre  la  bibliografia  docent  de  les  titulacions  impartides  per  les 

diferents escoles i unitats i la seva disponibilitat a catàleg. 

 

Inici 

Una  vegada haguem accedit amb el nostre nom d’usuari  i password  identificarem  la nostra 

biblioteca o  centre  [Fig.1]. A partir d’aquí, es  restringiran  les  cerques a  títols, assignatures  i 

titulacions del centre/unitat que estiguin adscrits a  la biblioteca que hem  triat. En el  cas de 

triar una biblioteca de campus,  la cerca tindrà en compte tots els centres/unitats que formin 

part d’aquest campus.  

 

 

 

 

Fig. 1 
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Una  vegada hem  triat  la biblioteca,  ja podem  començar  a  fer  servir el  generador. Per  això, 

haurem d’escollir alguna de  les opcions: Generar un  llistat de bibliografia docent, fer servir el 

cercador, llistar novetats del curs actual o llistar baixes del curs actual [Fig.2]. 

 

 

 

 

Fig. 2 

Generar Llistat de bibliografia docent 

A  l’hora de generar un  llistat bibliogràfic el primer que haurem de  fer es escollir el  tipus de 

bibliografia. Podem triar si només volem recuperar la bibliografia bàsica, la complementaria o 

totes dues alhora (1).  

El  sistema  també  ens  permet  filtrar  els  resultats.  Els  paràmetres  que  podem  canviar  són: 

[Fig.3]. 

 

Exhaurits – (2) Podem escollir entre mostrar‐ho tot (sense filtrar), o bé mostrar només 

exhaurits  o NO  exhaurits.    Les  dades  corresponents  a  títols  exhaurits  s’extreuen  de 

Millennium (camp nota 590) 



bibDocent| 79 
 

Limitar  la cerca –  (3) L’aplicatiu  també ens permet  limitar  la cerca per una  titulació, 

assignatura o un  coordinador  concret.  Les opcions  referents a  titulació  i assignatura 

tindran  en  compte  la  biblioteca  triada  en  entrar  al  generador.  És  a  dir,  només  es 

mostraran titulacions i assignatures que corresponen a aquella Biblioteca. En el cas de 

biblioteques  de  campus,  les  assignatures  i  titulacions  estaran  ordenades  primer  per 

centre/unitat  (es  presentaran  amb  el  codi  d’assignatura/titulació  i  el  codi  del 

centre/unitat al costat) i després alfabèticament. 

En  el  cas  de  limitar  la  cerca  per  assignatura  ens  podem  trobar  que  no  totes  tenen 

bibliografia  introduïda.  Podem  demanar  que  ens  mostri  només  assignatures  que 

tinguin bibliografia activant la opció “Mostrar només assignatures amb bibliografia” (4) 

i així agilitzar la recuperació de la informació. 

 

Una vegada establerts els paràmetres només hem de prémer el botó “Llistar”i 

 

 

 

Fig. 3 
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Veurem  el  resultat de  la  nostra  cerca, on  cada  títol  és un  enllaç  a  la  informació  complerta 

d’aquella  referència. També  tenim  l’opció d’obtenir aquest  llistat amb  les dades en un  fitxer 

Excel amb el botó “Llistar en Excel” [Fig.4] 

 

 

 

Fig. 4 
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Informació d’una citació 

De  cada  títol  d’una  referència  veurem  la  seva  informació  clicant  a  sobre  del  títol. Aquesta 

informació s’extreu de Prisma i Millennium [Fig.5].  

 

Dades de la referència bibliogràfica [1]: 

 

Aquestes  dades  són  les  que  figuren  al  registre  de  Prisma  corresponent  aquest 

document 

 

Dades Referència bibliogràfica 

 Títol 

 Autor 

 Editorial 

 Any 

 ISBN 

 BibID(a partir d’aquesta dada es fa la connexió amb Millennium) 

 

Assignatures [3] 

Ens  indica  les  assignatures  en  les  que  aquest  document  està  referenciat.  De  cada 

assignatura en tenim la següent informació: 

 Codi de l’assignatura 

 Nom 

 Tipus –  Indica el tipus de bibliografia  (B‐Bàsica, C‐Complementària) del 
document per aquesta assignatura. 

 Centre – Codi del centre d’aquest assignatura 

 Titulacions – Titulacions en les que s’imparteix aquesta assignatura 

 Responsable 

 Alumnes  –  Nombre  d’alumnes matriculats  en  aquesta  assignatura  en 
aquest curs 

 

De la base de dades de Millenniumextraurem les següents dades:  

 

Dades catàleg [2] 

 Nombre  de  préstecs  –  Nombre  de  préstecs  que  ha  tingut  aquest 
document des de que va ser introduït al catàleg 
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 Nombre de préstecs actual – Nombre de préstecs d’aquest document 
durant l’any actual 

 Nombre d’exemplars a tota la UPC  

 Nombre  d’exemplars  a  la  biblioteca  –  Nombre  d’exemplars  a  la 
biblioteca que hem escollit a l’entrar 

 Exhaurit? – Ens indica si està exhaurit i des de quan 

 

En cas que un llibre no sigui a Millennium, l’aplicatiu ens ho avisarà. 

 

 

Fig. 5 

 
 



bibDocent| 83 
 

Llistats en format Excel 

 

Igualment,  podem  obtenir  el  llistat  resultant  en  un  fitxer  de  format  Excel.  En  aquest  fitxer 

trobarem una taula amb les següents dades de cada referència: 

 

 Títol 

 Autor 

 BibID 

 Edició 

 Editorial 

 Any 

 Exhaurit 

 Número d’exemplars a la UPC 

 Número d’exemplars a la biblioteca 

 Préstecs  totals  ‐ Nombre  de  préstecs  que  ha  tingut  aquest  document 
des de que va ser introduït al catàleg. 

 Préstecs actuals  ‐ Nombre de préstecs d’aquest document durant  l’any 
actual 

 Assignatures  –  Assignatures  on  surt  referenciat  el  document.  Cada 
assignatura presenta nom i codi. 

 Centre – Centre on s’imparteix l’assignatura 

 Ocupació – Nº d’alumnes matriculats en aquella assignatura 

 Tipus  –  Tipus  de  bibliografia  docent  d’aquell  document  en  aquella 
assignatura (bàsica o complementaria) 

 Titulacions – Titulacions on apareix aquella assignatura. 
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Cercador 

L’aplicatiu  també  disposa  d’un  cercador  que  permet  recuperar  referències  concretes 

mitjançant  algun dels següents paràmetres [Fig.6]: 

 

 Codi biblioteca – Cercarà el títol amb el BibID que introduïm 

 Títol de  la citació bibliogràfica – No cal que  introduïm  tot el  títol, amb 
una part és suficient. 

 Autor – Podem buscar per nom d’autor (o part d’ell) 

 Codi  d’assignatura  –  Per  cercar  les  citacions  d’una  assignatura  en 
concret 

 Titulació – Per cercar  les citacions d’una titulació en concret del centre 
que hem escollit a l’entrar a l’aplicació. 

 

 

 

Fig. 6 
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Llistar novetats de bibliografia docent 

Podem llistar les novetats que hi ha hagut a la bibliografia docent respecte l’any anterior. 

Després de clicar al menú corresponent (a la pàgina inicial o al menú de l’esquerra) se’ns 

presentarà el llistat corresponent 

 

Llistar baixes de bibliografia docent 

Podem llistar també les referències que han deixat de ser bibliografia docent respecte l’any 

anterior. Després de clicar al menú corresponent (a la pàgina inicial o al menú de l’esquerra) 

se’ns presentarà el llistat corresponent. En aquest cas, l’aplicació diferencia aquelles baixes 

que, tot i que en alguna assignatura han deixat de ser bibliografia docent, continuen sent‐ho 

en alguna altre 
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