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1. Introducció 

 

1.1. Presentació 
El treball de síntesi continua essent un element amb molta importància dins del currículum dels 
tres primers cursos de l’educació secundària obligatòria. Aquesta importància ha fet que en el 
transcurs dels anys s’hagin desenvolupat un conjunt de programes d’activitats per tal de donar 
resposta a aquest treball. En funció d’això, han nascut diverses ofertes, empreses i estades 
especialitzades en oferir múltiples opcions per  tal de desenvolupar-los. 

Actualment, la recessió econòmica és latent en gran part del territori català, i això fa que sigui 
complicat que les famílies amb pocs recursos econòmics puguin costejar el preu que costa 
realitzar treballs de síntesi en aquest tipus de llocs. 

 Per aquest motiu, cada cop més els centres desenvolupen ells mateixos diferents activitats per 
emmarcar-les dins d’un projecte de síntesi. Aquests treballs donen la llibertat de poder-se 
orientar en una temàtica concreta, fet que es pot aprofitar per treballar aspectes específics del 
currículum o ampliar-los. 

En base d’aquests motius es presenta el següent projecte de síntesi que consisteix en 
l’elaboració d’unes directrius i material per tal de dur a terme un projecte basat en la temàtica 
de la meteorologia en el curs de 1r d’ESO, degut al gran nombre de continguts curriculars que 
guarden relació amb aquesta temàtica. 

A més a més, també es pretén donar continuïtat al projecte “La Xarxa Meteorològica Educativa 
de Catalunya” (Edumet) iniciat l’any 2004 pel Departament d’Educació. Aquest projecte 
actualment es troba bastant en desús i gran part de les estacions meteorològiques que 
enviaven dades a la web han deixat de fer-ho. Endemés, molts dels enllaços que es troben a la 
web estan trencats, algunes de les estacions mai han enviat informació, i els que l’han enviat 
daten del 2009.  

 

1.2. Objectius 
Els objectius del present treballs és detallen a continuació: 

 Elaborar un treball de síntesi en base a la meteorologia. 
 Utilitzar les estacions que va posar a disposició el departament d’educació. 
 Crear un portal web accessible per tothom per tal de visualitzar la informació 

meteorològica. 
 Disseny i implementació d’un portal web per allotjar-lo en un servidor remot 
 Creació d’una plataforma de dos nivells on un servidor remot accedeix a un servidor 

local per recollir dades d’una base de dades i després processar el seu tractament. 
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1.3. Estructura 

La següent memòria es troba dividida en dos blocs, un és el referent a la programació didàctica 
del treball de síntesi, mentre que l’altra fa referència al funcionament de l’estació meteorològica. 

 

Quant a la programació didàctica primer de tot es troba un anàlisi dels requisits sobre quins són 
els aspectes a tenir en compte en l’elaboració d’un treball de síntesi. Per tant, i seguint un ordre 
lògic, primer de tot es fa una recerca sobre les diferents disposicions normatives que tracten 
sobre el treball de síntesi. També s’analitzen els continguts que marca el currículum i que  
s’han considerat que tenen relació amb la temàtica de la meteorologia. A més, es pot trobar un 
anàlisi administratiu per tractar aspectes referents als recursos humans que serien necessaris 
per tal de dur a terme el projecte, i també el cost econòmic i la viabilitat que aquest podria tenir. 

En l’apartat sobre la projecció didàctica es troba inicialment una descripció sobre la 
metodologia que s’utilitzarà per tal de dur a terme les activitats de la matèria de Tecnologies. 
També s’ha inclòs una possible temporització global de tota l’activitat juntament amb uns 
hipotètics criteris d’avaluació que es podrien dur a terme. 

Finalment, es presenta la seqüència didàctica de les activitats sobre l’àmbit tecnològic que es 
durien a terme, juntament amb els objectius, continguts, criteris d’avaluació, organització social 
del grup/classe, atenció a la diversitat, etc. 

 

En el segon bloc es detallen els aspectes tècnics que s’han seguit per tal de crear l’estació 
meteorològica.  Pel desenvolupament del portal web s’han utilitzat les directrius marcades pel 
model de procés de l’enginyeria de la usabilitat i accessibilitat (MPIu+a). A través d’aquest 
model es divideix el segon bloc en un capítol introductori sobre el model d’estació 
meteorològica juntament amb les seves característiques principals i software que s’utilitzarà pel 
seu funcionament. 

En els següents capítols es troba desglossat els requeriments que han estat necessaris per 
crear l’estació, junt amb el seu disseny i implementació. En aquest apartat es tracten els 
llenguatges utilitzats junt a la infraestructura que s’ha elegit per muntar la estació. 

Un cop implantat el portal, es procedeix al seu llançament per descriure i avaluar els resultats 
obtinguts, presentant el portal web operatiu junt amb tots els seus apartats. 

Finalment s’exposen les conclusions fent instancia a possibles futures extensions o noves línies 
de treball per tal de millorar l’ús que se’n pugui fer del portal web. 

 

A més a més, en els annexos es pot trobar una proposta de dossier  per l’alumnat que recull el 
conjunt d’activitats plantejades tant de la part de la matèria de Tecnologies com activitats 
referents les altres matèries (matemàtiques, ciències socials, ciències de la natura). Aquest 
dossier està pensat com el material que rebria l’alumnat en cas de realitzar-se el treball de 
síntesi.  

També s’hi ha inclòs un dossier orientat pel professorat que vulgui dur a terme aquest projecte 
indicant les instruccions necessàries per tal de muntar l’estació. 

 



 

Creació d’un treball de síntesi i d’un portal web per a la gestió i 
representació de les dades d’una estació meteorològica 6 

 

 
2. Anàlisi de requisits 

 

Per tal de dur a terme el procés d’elaboració del projecte, primer s’ha cregut convenient fer un 
anàlisi general quant a les diferents disposicions normatives que parlen del treball de síntesi, i 
quant als continguts que marca el currículum i es pretendran treballar.  

 

2.1. Anàlisi normatiu 

Primerament es realitza un anàlisi normatiu de les diferents lleis d’educació per tal d’observar 
que se’n desprèn d’elles i com a partir d’aquestes indicacions configurar el crèdit de síntesi. 

Podem trobar gran part de la informació sobre el treball de síntesi en el decret 143/2007, de 26 
de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària 
obligatòria: 

Article 9  

Treball de síntesi 

9.1 El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge que 
s'han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha 
aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques 
treballades en les diferents matèries per a l'aplicació i la resolució de qüestions i problemes 
relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d'integrar continguts de diverses matèries i 
admet diverses concrecions temporals. 

9.2 Al llarg del treball, l'alumne o alumna ha de mostrar capacitat d'autonomia en l'organització del 
seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

9.3 S'ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l'etapa. El treball de 
síntesi a efectes de qualificació tindrà la consideració d'una matèria optativa. 

 

A més a més també es troba informació en els documents per a l’organització i el funcionament 
dels centres públics i privats d’educació secundària: 

E. Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r d'ESO)  

El treball de síntesi és format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
impliquen una feina interdisciplinària afavoridora de la integració de coneixements i del treball en 
equip, tant per part de l’alumnat com del professorat. Aquestes activitats estan concebudes per 
avaluar si s’han assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts pel centre en la seva programació 
i, en particular, els objectius establerts en les diverses matèries del currículum. Durant el treball de 
síntesi l’alumnat haurà de demostrar prou capacitat d’autonomia en l’organització del seu treball 
individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

L’equip de professors ha de programar un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades amb 
diferents matèries del currículum comú de l’alumne/a. No és necessari que en cada treball de 
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síntesi hi hagi activitats associades a cadascuna de les matèries. En canvi, és essencial que les 
diferents activitats siguin significatives per  al tema que es treballa i que no constitueixin un seguit 
de propostes deslligades, sinó un tot coherent. Amb aquestes activitats es pretén ordenar un seguit 
de situacions en  què l’alumne/a aplicarà, de manera pràctica, coneixements i habilitats adquirits 
durant un llarg període d’aprenentatge, a fi de trobar solucions als problemes plantejats.  

L’alumne/a ha de fer un treball de síntesi en  cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. 

En l’organització d’aquest treball s’ha de tenir en compte l’assignació d’un professor o professora  
de l’equip docent que el tutoritzi. Orientativament, s’assignarà un tutor o  tutora per cada dos o tres 
equips de quatre o cinc alumnes. El tutor o tutora del treball  de síntesi s’encarregarà de fer-ne el 
seguiment i l’orientació. 

El treball de síntesi admet diverses formes  organitzatives: de manera intensiva, concentrant totes 
les activitats en un període que pot oscil·lar entre els tres i els cinc  dies, o bé de manera 
extensiva. En aquest segon cas, es podrà dur a terme al llarg d’una part del curs o de tot el curs 
dins l’horari de les matèries.  

Es farà una avaluació integrada de l’assoliment dels objectius de les diferents activitats 
desenvolupades en el treball de síntesi, tant les de treball individual com les de treball en equip. La 
qualificació del treball de síntesi es computa dins de la qualificació del bloc de matèries optatives 
en els termes que s’indiquen en l’apartat “12.6.1. Currículum optatiu (1r, 2n i 3r d’ESO)” del 
document relatiu a l’organització i el funcionament dels centres educatius públics d’educació 
secundària, o bé en l’apartat “10.6.1. Currículum optatiu (1r, 2n i 3r d’ESO)” del dels centres 
educatius privats d’educació secundària. 

 

Menció especial també a l’apartat 12.6.1. En aquest apartat es defineix el mètode d’avaluació 
que es duu a terme per al bloc de matèries optatives, bloc en el qual està inclòs el treball de 
síntesi: 

12.6.1. Currículum optatiu (1r, 2n i 3r d'ESO) 
Cada centre podrà proposar matèries optatives en els cursos de primer a tercer d’ESO dins el 
marge horari establert. L’organització temporal (trimestral, quadrimestral, anual o altres) d’aquestes 
matèries anirà a criteri del centre, si bé durant el període en què l’alumnat cursi cadascuna de les 
matèries optatives n’haurà de cursar un mínim de dues hores setmanals. 
 
L’oferta de matèries optatives del centre requerirà l’aprovació del claustre de professorat i es 
donarà a conèixer al consell escolar. 
 
En l’avaluació final de curs l’equip docent ha d’atorgar, per a cada alumne/a, una qualificació del 
bloc de matèries optatives. Aquesta qualificació s’ha d’obtenir com a mitjana aritmètica, arrodonida 
fins a les unitats, de la qualificació del treball de síntesi, d’una banda, i de la qualificació aportada 
pels professors de les matèries optatives cursades per l’alumne/a al llarg del curs, de l’altra. A 
efectes de promoció, el bloc de matèries optatives es considerarà com una única matèria. 
 

 

En base a aquestes indicacions es realitzarà la projecció didàctica de l’àrea corresponent a la 
matèria de Tecnologies de primer. Es tindrà especial interès en crear un conjunt d’activitats que 
afavoreixin la integració del coneixement des dels diferents àmbits, que l’alumnat potenciï el 
treball en grup i cooperatiu junt amb la capacitat d’autonomia i iniciativa personal. 

 

. 
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2.2. Anàlisi de continguts curriculars 
Seguidament es valoraran els continguts curriculars que marca el decret 143/2007 que 
estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria i es buscaran tots aquells 
continguts que facin referència o puguin fer referència a la temàtica de la meteorologia.  

 

 2.2.1. Continguts àrea Tecnologies 

Les TIC com eina per a la integració i la comunicació de la informació 

 Utilització, funcionament i anàlisi dels diferents dispositius TIC que aporten o recullen 
informació mitjançant l’ordinador: càmeres, dispositius de memòria, PDAs, telèfons 
mòbils i interconnexió entre ordinadors 

 Utilització dels sistemes operatius per a emmagatzemar, organitzar i recuperar 
informació de suports físics o virtuals. 

 Utilització de programes per a la creació, edició, millora i presentació de la 
documentació i els treballs elaborats. 

 

 2.2.2. Continguts àrea Ciències de la naturalesa 

La Terra i els seus embolcalls 

 Descripció dels components de l’atmosfera i de la seva variació amb l’altitud, i 
justificació de la importància que té per a la vida a la Terra tant pel fet de possibilitat les 
combustions i la fotosíntesi, entre d’altres canvis, com per la seva funció reguladora de 
la temperatura. 

 Identificació d’algunes variables que condicionen el temps atmosfèric. Ús d’instruments 
meteorològics i registre sistemàtic de dades. Representació gràfica i anàlisi 
comparativa de les dades meteorològiques de diferents punts geogràfics. Interpretació 
de la formació de precipitacions, tempestes i fenòmens elèctrics a l’atmosfera. 
Coneixement de mesures de seguretat. 

 

 2.2.3. Continguts Ciències socials 

El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi 

 Identificació dels factors bàsics del clima i de les principals varietats climàtiques per 
mitjà de l’elaboració i interpretació de climogrames i de la incidència de l’activitat 
humana sobre el clima. 
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 2.2.4. Continguts àrea Matemàtiques 

  

 NUMERACIÓ I CÀLCUL 

Comprendre els nombre i les diferents formes de representació 

 Utilització de nombres enters per a expressar valors o variacions ( temps, 
temperatures,...) per a resoldre problemes en diferents contextos. 

 Expressió dels nombres: llenguatge verbal, representació gràfica i notació numèrica. 

  

 CANVI I RELACIONS 

Comprendre patrons, relacions i funcions 

 Representació, anàlisi i generalització de patrons diversos a partir de taules, gràfiques, 
paraules i, quan sigui possible, regles simbòliques. 

 Utilització de les TIC com a eina de suport, en la generació de taules i gràfiques i en 
l’anàlisi de les seves relacions. 

  

 MESURA 

Comprendre els atributs mesurables dels objectes, i les unitats, sistemes i processos de 
mesura 

 Utilització de les diferents unitats de mesura en la resolució de problemes. 

  

 ESTADÍSTICA I ATZAR 

Formular preguntes abordables amb dades i recollir, organitzar i presentar dades 
rellevants per respondre-les 

 Disseny d’investigacions per abordar preguntes. 
 Recollida o identificació de dades a través d’observacions, enquestes i experiments. 
 Representació de dades utilitzant taules i gràfics adequats (diagrames de punts, de 

barres i de sectors). 
 Distinció entre dades qualitatives i quantitatives. 
 Ús del full de càlcul, i de les TIC en general, per a l’organització de dades, realització 

de càlculs i generació de gràfics adequats. 
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2.3. Anàlisi d’aspectes administratius 
 

 2.3.1. Recursos humans 

En aquest apartat es pretén establir un nombre mínim i màxim de professors necessaris per tal 
de dur a terme l’activitat. Si ens fixem en la normativa que es presentava en el punt 2.1. trobem 
que: 

En l’organització d’aquest treball s’ha de tenir en compte l’assignació d’un professor o professora  
de l’equip docent que el tutoritzi. Orientativament, s’assignarà un tutor o  tutora per cada dos o tres 
equips de quatre o cinc alumnes. El tutor o tutora del treball  de síntesi s’encarregarà de fer-ne el 
seguiment i l’orientació. 

Segons això, classes amb una mitjana de 25-30 alumnes serien necessaris entre 2-3 
professors per tal de tutoritzar els grups. Això pot ser un problema en aquells centres amb més 
d’una línia. Per tal de solucionar aquest tipus d’inconvenient, es recomana que els centres 
variïn en funció del nombre de professorat i de línies el nombre de tutors pel treball de síntesi. 
En casos excepcionals un mateix tutor podria coordinar els diferents grups que es formessin de 
cada classe, fent que només fossin necessaris tants docents com línies tingués el curs. 

A més a més s’han de comptabilitzar el nombre de docents necessaris per dur a terme les 
diferents matèries que es duran a terme. Es parteix de la base de que el nombre mínim de 
docents serà igual al nombre de matèries, mentre que el màxim dependrà de l’organització 
temporal que dugui a terme el centre. En cas que no es puguin fer temporitzacions diferents, 
s’haurà de sumar per cada línia un nombre de docents igual al nombre de matèries. 

Finalment es mostra una taula a tall d’exemple per poder veure diferents exemples amb cursos 
amb 1, 2 i 3 línies. En totes les línies es suposa que es duen a terme les activitats de les 4 
matèries de que consta aquest projecte de síntesi. 

 

 1 línia 2 línies 3 línies 

Coordinant 
temporitzacions 

4 
docents 5 

docents 

4 
docents 6 

docents 

4 
docents 7 

docents 1 tutor 2 tutors 3 tutors 

No podent coordinar 
les temporitzacions 

4 
docents 5 

docents 

8 
docents 10 

docents 

12 
docents 15 

docents 1 tutor 2 tutors 3 tutors 
 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Possibles recursos humans necessàries per dur a terme el treball. 
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 2.3.2. Recursos econòmics 

Tal i com es feia esment en la introducció, la viabilitat econòmica és un dels aspectes clau del 
present treball. El fet d’intentar realitzar un treball de síntesi amb un cost reduït tant pels 
alumnes com pel centre és per tant un motiu suficient com per dedicar-hi un apartat concret. 

Partint de la base de que no s’hauria de sortir del institut ja que es podrien realitzar totes les 
activitats des del centre o des de casa, partim d’un cost 0, quant a preus per desplaçament, 
allotjament, menjars, etc. Aquest és un dels factors que normalment disparen el preu degut al 
fet d’haver de pagar pel servei que s’ofereix. 

A nivell de centre, un dels requisits principals per tal de dur a terme el treball de síntesi es basa 
en el fet de disposar d’una estació meteorològica. Evidentment no tots els centres disposen 
d’aquests tipus d’estacions, tot i així el servei pot proporcionar el material d’aquelles estacions 
que van deixar de funcionar o fins i tot es podria demanar una subvenció econòmica a nivell de 
centre per tal demanar-la. Com a tercera opció també hi hauria la compra de l’estació del 
mateixa model o d’un model similar. Aquestes estacions tenen un preu bastant divers, però 
normalment sempre superen els 100€. 

En cas de que cap de les tres opcions anteriors sigui viable, sempre hi ha la possibilitat de 
realitzar totes les activitats via Internet, ja que són moltes les web dedicades a l’estudi 
meteorològic. Sense anar més lluny, es podria utilitzar la web de meteocat per tal de realitzar 
les activitats i les observacions diàries. A més a més, algunes de les mesures que s’haurien de 
fer podrien realitzar-se amb instruments propis de l’àrea de ciències. 

En el nostre cas, suposarem que s’ha pogut adquirir amb alguna de les opcions anteriors dita 
estació i per tant només seria necessari dur a terme el procés de muntatge. 

Finalment, cada alumne rebrà el seu dossier particular imprès en format paper, el cost del 
paper més la tinta també s’haurà d’afegir al pressupost per tal de realitzar el projecte, tot i així 
es considera un cost amb un mínim impacte. 

Un altra opció per tal de reduir el nombre de còpies del dossier seria fer grups de 4 persones, 
d’aquesta manera cada grup compartiria el mateix dossier i així ja s’aprofitaria per fer el treball 
per puzles de l’àrea de Tecnologies. 

En cas de disposar del programa EduCat 1x1, podria no ser necessari la impressió del material 
de l’alumne, ja que aquest podria utilitzar el material via ordinador i tindre’l sempre disponible. 
Aquest és un factor a tindre en compte degut al gran nombre de fotocòpies que s’haurien de 
realitzar.  

Per tant, podem veure que podríem estar parlant de realitzar el projecte gairebé amb un cost 0 
demanant les ajudes que s’han comentat amb anterioritat. 
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3. Projecció didàctica 

 

En el següent apartat és descriuen tots els aspectes referents a la seqüència didàctica que es 
duria a terme en cas de realitzar el projecte de síntesi. Primerament els apartats destinats a 
temporització i avaluació tracten sobre els aspectes globals del treball, mentre que la part de 
metodologies i seqüència didàctica fan referència a l’àmbit de tecnologia 

 

3.1. Temporització 
Per tal de dur a terme el treball de síntesi que es proposa a continuació s’ha decidit que la 
opció més viable seria dur-lo a terme en una setmana lectiva de curs.  Això és degut al gran 
nombre de continguts que es pretenen treballar i a la importància que aquests tenen dins de 
cada currículum de cada assignatura. Per tant totes les temporitzacions menors de 5 dies 
queden descartades automàticament. El currículum també parla sobre treballs de síntesi que 
poden arribar a durar un mes. En casos com la matèria de Tecnologies on es treballa tot un 
bloc curricular tindria sentit i podria ser possible encarar totes les activitats a l’àmbit 
meteorològic, però en d’altres com Ciències socials seria més complicat fer-ho. En base a això, 
la proposta que aquí es menciona serà per a que duri 5 dies. 

Tenint en compte que s’hauran de donar classes de 4 matèries diferents, es presenta una 
possible distribució horària de les 30 hores que fan els alumnes a la setmana. La repartició 
horària que es podria realitzar seria la següent: 

 

 

 

 

 

 S’ha decidit repartir 7 hores a cada assignatura a excepció de la matèria de Tecnologies que 
se’n dedicarà 8. També es proposa deixar una última hora per tal de dur a terme una valoració 
general del crèdit de síntesi i per tal que els alumnes puguin presentar els seus dossiers, 
realitzar les presentacions oportunes, etc. 

Es considera important poder treballar durant dos hores seguides una mateixa assignatura per 
tal d’aprofundir en elles i no fer tants talls ni canvis de matèria al dia. 

La següent taula mostra una possible distribució horària que es podria seguir, s’ha de tenir en 
compte que per tal : 

 

Tecnologies 8 hores 
Ciències de la natura 7 hores 

Ciències socials 7 hores 
Matemàtiques 7 hores 

Tutoria 1 hora 

 Taula 2. Repartició horària entre matèries 
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3.2. Metodologia 
Per tal de dur a terme la unitat didàctica, s’ha programat aquesta utilitzant una de les noves 
metodologies d’aprenentatge. Aquesta és basa en l’ús del treball cooperatiu i en la generació 
de grups formals i informals. La metodologia utilitza està basada en el sistema de treball per 
puzles. 

El sistema de treball basat en puzles consisteix en fer agrupaments de fins a 4 persones. 
Aquests grups són els anomenats grups base i cada un dels grups base que hi ha, se li entrega 
la mateixa informació. 

Aquesta informació ha de poder ser divisible en 4 parts (existeixen d’altres modalitats com ho 
són el puzle fals), i cada una d’aquestes parts ha d’estar connectada. D’aquesta manera, cada 
estudiant ha de treballar amb una part concreta del treball durant un cert temps. 

Passat aquest cert temps, es realitza un treball amb grups informals que consisteix en agafar 
els “experts” d’un tema de cada grup i agrupar-los per tal de que expliquin entre ells quina és la 
informació que han trobat o que és el que saben. D’això se’n diu una reunió d’experts, i es 
realitzen simultàniament a les 4 temàtiques en que està dividit un tema.  

Un cop finalitza el grup d’experts, cada alumne retorna al seu grup base i explica a la resta dels 
seus companys tota la informació que s’ha parlat en el seu grup d’experts.  

La idea principal d’utilitzar aquest mètode es basa en que la reunió d’experts és un lloc on els 
alumnes avançats poden demostrar i afegir informació afegida, mentre que els alumnes amb un 
nivell d’aprenentatge més baix poden agafar aquestes idees i després exportar-les al seu grup 
base. A més a més, al explicar-se els diferents conceptes amb un llenguatge més proper a 
l’alumnat s’aconsegueix que es facin seus els continguts i en teoria s’assimilin més. 

 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9 - 9:55 CS TE MA CM MA 

9:55 - 10:50 CS TE MA CM CM 

10:50 - 11:20      

11:20 - 12:15 CM CS CS TE CS 

12:15 - 13:10 CM CS TE TE TE 

13:10 - 14:05 TE  TE CS TUTORIA 

      

15:00 - 15:55 MA CM  MA  

16:00 - 17:00 MA CM  MA  

Taula 3. Possible distribució horària 
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3.3. Activitats 
A l’hora de desenvolupar el projecte de síntesi, totes les activitats queden recollides en un 
dossier que serà entregat a cada alumne de forma individual o en grup (veure apartat 2.3.2 
Recursos econòmics). En ell trobaran les diferents instruccions i indicacions per dur a terme tot 
el conjunt d’activitats de les diferents matèries. 

En la matèria de Tecnologies, s’ha decidit utilitzar la metodologia anteriorment mencionada per 
tal de desenvolupar l’activitat. Per tant, serà necessari dividir en 4 parts el material que es 
voldrà treballar.  

S’ha decidit orientar el treball que ha de fer l’alumnat a la investigació sobre el funcionament de 
l’estació meteorològica a nivell informàtic, i com aquesta treballa, buscant símils en els 
sistemes informàtics.  

D’aquesta manera, s’ha dividit la feina a realitzar en un apartat sobre perifèrics, un altre sobre 
CPU i memòries, un sobre els sistemes operatius i finalment un bloc sobre aplicacions. 
D’aquesta manera queda dividit el treball inicial on cada alumne haurà de treballar 
individualment per tal d’assolir un treball final. 

Aquest treball final consistirà en 2 apartats. Per una banda s’haurà de respondre de forma 
individual i en grup preguntes relacionades amb l’estació i el seu funcionament. Cada grup de 4 
persones haurà de completar la làmina A3 que es troba en l’annex 4 indicant els noms dels 
elements que hi apareixen i fent-hi les anotacions oportunes. 

La segona part consistirà en una presentació oral, on els alumnes hauran d’exposar el seu 
treball fet, explicant tots els conceptes que es trobaven recollits en el dossier i aquells que 
considerin del seu interès personal. 

Totes les activitats proposades es troben recollides en el dossier de l’alumne, que es pot trobar 
en l’annex 1 També s’ha aprofitat per ampliar la informació d’aquest dossiers dins del punt 
número 4 d’aquest document. 

 

3.4. Avaluació 
Tal i com diu el currículum, el treball de síntesi és el 50% de la nota del bloc de matèries 
optatives en els 3 primers cursos de l’ESO. En aquest apartat es mostra els diferents pesos de 
cada assignatura per l’obtenció de la nota final, junt amb el desglossament de les diferents 
parts en l’assignatura de Tecnologies. 

Quant a l’avaluació general els pesos que s’han assignat creiem que haurien de ser orientatius, 
però també s’ha de tenir en compte de no donar un excessiu pes a una matèria. 

En canvi, en l’avaluació específica de la matèria de tecnologies s’ha donat més pes a l’apartat 
del dossier, degut a que és una de les parts que més feina comportarà a l’alumnat. 
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 3.3.1. Avaluació general 

El treball de síntesi plantejat conté 4 àrees o assignatures. Seria lògic dividir els pesos de forma 
equitativa per tal de que totes les matèries tinguessin el mateix pes en la nota. Per tant, una 
possible forma d’aconseguir la nota final del treball de síntesi seria: 

Nota_Final = 0,25 * Nota_Tec + 0,25 * Nota_CS + 0,25 * Nota_CN + 0,25 * Mat 

En funció dels continguts finals que es volguessin treballar es podria redistribuir els pesos a 
criteri del professorat o de direcció 

 
 3.3.2. Avaluació específica Tecnologies 

A l’hora de valorar i puntuar el treball realitzar en aquest treball de síntesi, es tindran en compte 
diversos aspectes: 

 Seguiment del treball (30%) 

 Dossier activitats (50%) 

 Exposició oral sobre el treball realitzat (20%) 

Seguidament es passa a detallar cadascun dels apartats. 

 

Seguiment del treball (30%) 

 Aquest apartat es subdividirà en dues notes. Una primera de forma individual i realitzada pel 
professor tutor del grup de treball, amb una valoració del 20% de la nota i una autoavaluació 
dels grups amb un valor del 10%. Es valorarà: 

 Esforç i responsabilitat de l’alumne/a: 

 Regularitat en la realització de les tasques proposades i planificades 
 Realització del projecte en els terminis fixats. 
 Esforç en l’elaboració del projecte 
 Iniciativa, organització i autonomia. 

 Iniciativa en la realització del treball: 

 Capacitat de concretar i acotar el tema 
 Iniciativa davant els problemes. 
 Elaboració de l’esquema provisional 
 Coherència en l’exposició de les idees pròpies. 
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Dossier activitats (50%) 

En aquest bloc es tindrà en compte tant el treball individual fet per l’alumne com el treball en 
grup. S’ha optat per tant dividir la nota en un 25% referent al treball individual i un 25% al treball 
en grup. 

 Treball individual: 

  Recollirà els aspectes com la bona realització de les activitats, organització al 
‘hora de treballar, actitud adoptada, interès, constància, responsabilitat vers el material, la 
contribució personal de cada alumne en l’elaboració del seu dossier, l’ús adequat de la llengua 
escrita amb correcció gramàtica i sense faltes d’ortografia, presentació acurada, etc. 

 

 Treball en grup:  

  S’avaluarà com s’ha treballat en equip, com s’ha organitzat la feina, quin ha 
estat el producte final, la participació, col·laboració i respecte vers la resta d’integrants del grup. 
També es valorarà positivament l’originalitat i la creativitat en la presentació del treball final. Les 
fotografies, dibuixos i gràfics es valoraran positivament. 

 

Exposició oral (20%) 

 Els ítems que es valoraran a l’hora de tenir una bona valoració de l’exposició oral seran els 
següents: 

 Organització de l’exposició 

 Les idees es presenten ordenadament i ben lligades. 
 Hi ha una introducció, un desenvolupament i una conclusió. 
 Capacitat de síntesi i coherència. 
 S’ajusta al temps previst. 
 Adequació i ús dels recursos TIC i/o audiovisuals en l’exposició. 

 Claredat i rigor en l’exposició 

 Precisió en el desenvolupament del tema. 
 Respondre clarament a les diferents preguntes realitzades pels professors de 

l’equip d’avaluació 
 Adaptació a la situació comunicativa. 

 Correcció lingüística 

 El lèxic utilitzat és adient a la situació. 
 Claredat en el vocabulari. 
 Estructura correctament les frases. 

 Eficàcia comunicativa 

 To i modulació de la veu. 
 Utilització de recursos no verbals (gesticulació, mirada, moviments, ...) 
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3.5. Seqüència didàctica 
Unitat Didàctica: Internet Grup classe 1r ESO Durada 8 hores 
Àrees Justificació de la unitat 

Tecnologies 

 
La informàtica i en general les tecnologies de la informació i de la comunicació tenen una gran importància en la nostra societat. 
Possiblement, la tecnologia ha estat un factor clau que ha afavorit a aquest desenvolupament.  És important que els alumnes coneguin 
quins són els elements propis d’un sistema informàtic; que en coneguin els seus components bàsics i sàpiguen identificar les seves 
funcions principals. 
 

Continguts Objectius d’Aprenentatge Criteris d’avaluació 

1. Utilització, funcionament i anàlisi dels 
diferents dispositius TIC que aporten o 
recullen informació mitjançant l’ordinador. 

1. Identificar i descriure els elements bàsics d’un sistema informàtic 
com també saber comprendre el seu funcionament. 
2. Valorar les principals conseqüències de les TIC en els àmbits 
personal, social i econòmic. 
 

 
1. Definir sistema informàtic i els components que 

el formen. 
2. Enumerar les característiques i funcions del 

hardware i el software. 
3. Utilitzar diferents dispositius per tal de realitzar 

transferències de dades. 
 

2. Utilització dels sistemes operatius per a 
emmagatzemar, organitzar i recuperar 
informació de suports físics o virtuals. 

3. Saber executar les funcions bàsiques que proporciona un sistema 
operatiu: crear carpetes, copiar, traslladar i enganxar fitxers, cercar 
informació a les unitats de memòria, etc. 

 
4. Utilitzar de forma òptima els recursos que ens 

proporciona el sistema operatiu. 
5. Gestionar de forma àgil programes i aplicacions 

informàtiques realitzant la seva instal·lació i 
manteniment. 

 

3. Utilització de programes per a la creació, 
edició, millora i presentació de la 
documentació i els treballs elaborats. 

 
4. Utilitzar l’ordinador com a eina de treball, amb la finalitat de 
processar textos, integrar gràfics i imatges, i localitzar i manejar 
informació de diferents suports. 
5. Cerca i seleccionar informació a la xarxa telemàtica per solucionar 
un problema tecnològic. 
 

6. Produir textos utilitzant una eina ofimàtica. 
7. Localitzar informació fiable de fonts reconegudes. 
8. Comunicar de forma oral i escrita els treballs i 

projectes realitzats utilitzant eines informàtiques. 
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Competències bàsiques 
 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Comunicar, conversar i escolar, sabent expressant-se correctament. 
 Expressar per escrit utilitzant les TIC. 

Competència en el Tractament de la Informació i competència digital 
 Accés a la informació 
 Utilització de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se 
 Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació. 

Aprendre a aprendre 
 Consciència dels propis aprenentatges. 

Autonomia i iniciativa personal 
 Curiositat per aprendre a trobar informació per ell mateix 

Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 
 Reconèixer la importància dels sistemes informàtics en la societat de la informació actual. 

Competència social i ciutadana 
 Respectar les opinions dels altres i valorar les pròpies abans d’escriure-les, per tal d’assegurar-se que no s’ofèn cap grup social 

 
Metodologia i Seqüència Didàctica (estratègies, situacions i activitats d’aprenentatge i d’avaluació) 

 
 La metodologia que s’utilitzarà per tal de donar les classes està basada en les metodologies sobre grups formals i en concret el treball per puzles. 
 Es vol despertar la curiositat pels continguts que es treballaran, per la qual cosa es vol començar partint de les experiències que disposa l’alumnat. Per 

aconseguir aquest objectiu, es preguntarà a l’alumnat sobre conceptes relacionats amb la interacció amb l’ordinador i el món de la informàtica en general.  
 L’atenció a la seguretat a l’aula d’ordinadors serà un aspecte important a tractar. Per aquest motiu s’incidirà en aquelles situacions o manipulacions que 

requereixin una atenció especial per part de l’alumnat, ja sigui en l’apartat de software com en hardware. 
 També es dedicarà un temps perquè l’alumnat investigui en el seu entorn  i reflexioni sobre la presència de la tecnologia en la vida quotidiana i en la societat.  
 S’intentarà en gran mesura fomentar la participació de l’alumnat en els debats que es realitzaran, alhora s’hauran de crear grups heterogenis que no estiguin 

formats sempre pels mateixos integrants. S’ha d’ensenyar a l’alumnat a treballar en equip i amb diferents persones. 
 L’ús dels ordinadors està contemplat en quasi el total desenvolupament de l’activitat. Es considerarà necessari que gran part de les activitats les duguin a terme 

a través d’ell. 
 S’avaluarà de forma continuada i es tindrà en compte el conjunt de treballs realitzats al llarg de la unitat, en aquest cas, el pes dels treballs serà superior a les 

altres notes. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. 
SOCIAL 

TEMPS AT. 
DIVERSITAT 

ACT. AVALUACIÓ 
 (criteris) 

1a
 S

es
si

ó 

1. Sistemes informàtics:  Es presenta el treball de síntesi de l’apartat 
de tecnologia. S’expliquen les tasques generals que es duran a terme 
durant les 8 sessions 

Projector, 
presentació ppt Gran grup 20 m. - Observació 

directa 

2. Treball per puzles: Explicació del sistema de treball per puzles. 
Configuració dels grups base. Fixació dels objectius a dur a terme en 
les 8 sessions. 

Projector, 
Presentació ppt Gran grup 35 m Grups formals Observació 

directa 

2a
 S

es
si

ó 

3. Primera volta: Es marcaran les primers línies d’investigació. Missió 
1. 

Projector, 
ordinadors Gran grup 5 m. - - 

4. Missió_1: S’investigarà individualment segons les primers línies de 
treball marcades pels 4 blocs (Missió 1): Hardware(CPU i memòria), 
Hardware (Perifèrics), Software(SO), Software (Programari). 

Ordinadors, llibres. Individual 40 m. Grups 
informals (2) 

Observació 
directa 

 
5. Recopilació_1: Redacció i elaboració del primer informe amb tots 
els resultats obtinguts: enllaços, text escrit, imatges, etc. 
 

Ordinadors Individual 10 m. Grups 
informals (2)  

3a
 S

es
si

ó 

 
6. Presentació de la informació: Es reuneixen els grups d’experts i 
cada integrant presenta la seva informació (5 minuts per alumne) 

Ordinadors, peces 
de hardware 

Reunió 
d’experts 20m. Coordinador Observació 

directa 

 
7. Selecció de la millor informació: Entre tot el grup es decideix quines 
són les millors respostes i elaboren una resposta conjunta que és la 
que s’explicarà als grups base 

Ordinadors Reunió 
d’experts 5m. Coordinador Observació 

directa 

 
8. Retorn al grup base:  Cada membre del grup base disposa de 5 
minuts per explicar els diferents conceptes que ha hagut de treballar. 

Ordinadors Grups 
formals 20 m. Coordinador Observació 

directa 

 
9 Noves línies d’investigació:  Es revisa la nova missió a dur a terme i 
s’observa si amb la informació actual es pot fer alguna cosa. 

Projector, 
ordinadors Gran grup 10 m. - Informe 1 
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4a
 se

ss
ió

 
10. Segona volta: Debat sobre els problemes o coses que no han quedat 
clares de la sessió anterior. Resolució de dubtes. 

Projector, 
ordinador Gran grup 10 m. Moderador - 

11. Missió_2: S’investigarà individualment les segones línies de treball 
marcades pels 4 blocs (Missió 2): Hardware(CPU i memòria), Hardware 
(Perifèrics), Software(SO), Software (Programari). 

Ordinadors, llibres. Individual 40 m. Grups 
informals (2) 

Observació 
directa 

12. Recopilació_2: Redacció i elaboració del segon informe amb tots els 
resultats obtinguts: enllaços, text escrit, imatges, etc. Ordinadors Individual 5 m. Grups 

informals (2) - 

5a
 se

ss
ió

 

13. Presentació de la informació: Es reuneixen els grups d’experts i cada 
integrant presenta la seva informació (5 minuts per alumne) Ordinadors Reunió 

d’experts 20 m. Coordinador Observació 
directa 

14. Selecció de la millor informació: Entre tot el grup es decideix quines 
són les millors respostes i elaboren una resposta conjunta que és la que 
s’explicarà als grups base 

Ordinadors Reunió 
d’experts 5 m. Coordinador Observació 

directa 

15. Retorn al grup base: Cada membre del grup base disposa de 5 
minuts per explicar els diferents conceptes que ha hagut de treballar. Ordinadors Grup base 20 m. Coordinador Observació 

directa 

16. Epíleg: Es revisa el conjunt total de la informació i s’acaba d’omplir 
els apartats que hagin quedat menys clars. Ordinadors Gran grup 10 m. - Informe 2 

6a
 S

es
si

ó 

17. Selecció Final: El grup ajunta tota la informació i elabora les 
conclusions i comentaris finals. Ordinadors Grup base 20 m. - - 

18. Debat: Havent analitzat tots els aspectes d’un sistema informàtic es 
posa en marxa un debat a fi de que tot l’alumnat pugui donar la seva 
opinió sobre el que creu que ha aprés i el que desconeixia abans de 
començar la sessió. 

Pissarra Gran grup 15 m. Fomentar la 
participació 

Observació 
directa en les 
intervencions 

19. Finalització làmina: Cada grup acaba de fer els retocs que creu 
necessaris al seu treball. Finalment s’entrega la làmina. Ordinadors Grups 

base 45 m. Coordinador Observació 
directa 
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20. Que és una presentació?: Un cop entregada la làmina, s’explica que 
hauran de realitzar a la última sessió de classe. Es marquen els punts 
claus de la presentació i es donen consells bàsics de com s’ha de dur a 
terme. 

Ordinadors, 
projector, pissarra  20m - - 

21. Preparació presentació: Cada grup treballa de forma individual en la 
preparació de la presentació. Si no finalitzen en el temps de classe el que 
es vol tractar, s’hauran de coordinar per tal de continuar preparant-la. 

Ordinadors Grup base 35 m. - Observació 
directa 

8a
 S

es
si

ó 22: Presentació: Cada alumne presenta la justificació de la seva elecció. Projector, 
ordinador i pissarra Grup base 30 m. - - 

23: Debat final: Debat final sobre la unitat didàctica i valoració sobre la 
metodologia del puzle. Aula ordinària Gran grup 15 m. Fomentar la 

participació - 

Taula 4. Seqüència didàctica 
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4. Dossiers 

 

Tal i com es feia esment en diversos apartats anteriors, per tal de desenvolupar el treball de 
síntesi fa falta un material per tal que l’alumne segueixi les indicacions necessàries per dur a 
terme la seva tasca. D’aquesta manera s’han creat dos tipus de dossiers per tal de satisfer 
aquesta necessitat. El dossier de d’alumne queda recollit en l’annex 1 mentre que el dossier 
del professor en l’annex 2. 

 

Dossier alumne 

El dossier de l’alumne serà un recull amb les indicacions i activitats essencials per dur a terme 
el treball de síntesi, juntament amb informació addicional que pugui necessitar per tal de 
desenvolupar la seva feina de forma òptima.  

Per tant, en aquest dossier es recullen les fitxes necessàries per tal de dur a terme la 
metodologia del puzle que s’ha parlat en la seqüència didàctica. Cada fitxa consta de dos 
missions a realitzar, on cada missió està formada per un conjunt de preguntes sobre els 
diferents temes a tractar que són els perifèrics, la CPU i les memòries, els sistemes operatius i 
els programes. A través de la resolució d’aquestes preguntes l’alumnat ha de ser capaç 
d’explicar el funcionament de l’estació i veure com es fa tot el tractament de dades des de 
l’obtenció a la visualització en el portal. 

Durant la redacció del projecte s’ha trobat un material de la mateixa índole (Serrano i  Reynal, 
2009). Aquest treball està orientat al camp d’aprenentatge de la vall de Boí on s’estudien les 
ciències de l’atmosfera i la meteorologia. Els dossiers que s’han realitzar per aquest camp 
d’aprenentatge s’han considerat molt adients per complementar la part tecnològica que s’ha 
desenvolupat, i d’aquesta manera s’han inclòs en el dossier de l’alumne aspectes que es poden 
trobar en el seu treball, com per exemple un glossari amb termes sobre l’àmbit de la 
meteorologia. 

 

Dossier professor 

El dossier del professor intenta ser el recull d’instruccions necessàries per tal de dur a terme el 
treball de síntesi que s’ha anat exposant en el present treball i que a continuació se’n presenta 
la part informàtica, en el punt  5.  

Inclou, per tant, les accions necessàries per tal de muntar el portal web juntament amb la 
modificació dels arxius per aconseguir que funcioni. S’ha intentat fer una explicació senzilla 
dels passos a seguir, però inevitablement s’han de dur a terme algunes accions de 
programació, que s’espera que no siguin un impediment per tal de dur a terme la instal·lació de 
l’estació.  
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5. Estació meteorològica 

 

Tal i com es feia menció a la introducció, en aquest apartat es tractaran tots els temes referents 
a l’estació meteorològica i la seva web. En anterior ja s’ha justificat la part didàctica de 
necessitar una estació per tal de desenvolupar el treball de síntesi junt amb la creació d’un 
portal web accessible pels alumnes, així que en aquest apartat es detallaran tant els aspectes 
tècnics dels dispositius que la formen com la part del procés de desenvolupament de la web. 

Basant-nos en el model del procés de l’enginyeria del software (MPIu+a), es mostraran els 
punts bàsics que va seguir el desenvolupament del projecte final, fixant-nos en l’anàlisi de 
requisits, el disseny, la implementació i el llançament final. 

 

5.1. Estació “Oregon Scientific WMR968” 
El model d’estació meteorològica és de l’empresa Oregon Scientific. Aquesta és una empresa 
que es dedica a la venda de material de diversa índole, incloent les estacions meteorològiques. 

El model que s’ha utilitzat ha estat Oregon Scientific WMR968. Aquesta estació compta amb 
diversos instruments que són els encarregats de recollir les dades meteorològiques per al seu 
futur tractament.  

 

 5.1.1. Hardware 

Per tal de poder mesurar les diferents condicions climàtiques, fan falta diversos instruments per 
a cada mesura. Aquests instruments, gràcies a la transmissió de radiofreqüència envien la 
informació directament a una pantalla tàctil LCD. En aquest capítol es dóna una visió general 
d’aquests instruments junt amb les dades que recullen i d’altres característiques tècniques. 

Normalment, totes les estacions d’aquest tipus disposen d’una sèrie d’instruments per tal de 
mesurar les dades següents: temperatura, humitat, pressió, precipitació, direcció i velocitat del 
vent. 

 

En la següent imatge es poden 
veure tots els instruments de que 
consta l’estació a excepció de la 
pantalla tàctil LCD:  

 

 

Figura 1. Instruments estació 
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Sensor de temperatura i humitat (interior i exterior) 

Rangs de mesura 

 Temperatura: -40 .. + 65 ºC 
 Humitat: 10% - 100% 

Precisió 

 Temperatura: 0,1 ºC (0,2 ºF) 
 Humitat: 1% 

Magnitud 

 En graus Celsius o Fahrenheit 

 

Sensor de pluviometria 

Rangs de mesura 

 Pluviometria: 0 – 9999 mm 

Precisió 

 0.1 mm (volum < 1000 mm) 
 1 mm (volum > 1000 mm) 

Magnitud 

 En mm o inch 

 

Sensor de la direcció del vent 

Rangs de mesura 

 Indica la direcció del vent en 16 punts 
cardinals 

Precisió 

 0.1 mm (volum < 1000 mm) 
 1 mm (volum > 1000 mm) 

 

Sensor de la velocitat del vent 

Rangs de mesura 

 Velocitat del vent: 0-240 km/h 

   (0 ~ 100 mph) 

Resolució 

 Velocitat del vent: 0.1 km/h 

Magnitud 

 En mph, km/h, m/s, nusos o 
 Beaufort. 

 

Figura 2. Sensors temperatura i humitat 

  

  

 

Figura 3. Sensors pluviometria 

 

Figura 4. Sensors vent 
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Pantalla tàctil 

La estació meteorològica està equipada amb una pantalla tàctil LCD i permet la visualització 
directa de totes les dades anteriorment citades.  

Com a dada important també cal destacar que la pantalla compta amb una memòria 
interna que permet emmagatzemar en la memòria interna fins a 4080 dades 
meteorològiques amb temps i data. Aquestes dades són emmagatzemades en una 
memòria volàtil, on en cas d’esgotar l’espai anirà eliminant les dades més antigues.  

El problema principal d’aquest tipus 
d’estacions és que disposen d’una sortida 
tipus Serial A. Aquesta sortida fa que es 
necessitin programes especials per tal de 
traduir les dades, cosa que no passa en els 
dispositius amb sortida USB, els quals són 
molt més fàcils de treballar i manipular.  

Per tant, aquesta qualitat fa necessari 
haver d’utilitzar algun tipus de sistema 
operatiu propietari per tal de poder fer la 
lectura de dades, mentre que si es pogués 
optar a una  

 

 5.1.2. Software 

El model de l’estació ve amb un software anomenat “Virtual Weather Station”. En un principi és 
volia instal·lar utilitzant un software lliure basat en distribucions GPL, però el fet de tenir un port 
sèrie amb un connector RS-232 va fer impossible instal·lar-lo en una distribució Linux i amb un 
software gratuït. 

Per tant és necessari utilitzar el software propietari que ve amb l’estació i instal·lar-lo sobre una 
distribució Windows, a ser possible una distribució sobre Windows XP degut al seu menor 
rendiment de recursos que els seus predecessors. S’ha d’afegir que el programa que 
acompanya l’estació tot i no ser dolent, el fet de tenir tantes opcions i tantes mesures el fan poc 
òptim per aquell alumnat que hi hauria de treballar. D’aquesta forma  la única funció del 
programa serà la de recollir la informació i emmagatzemar-la en un fitxer de text.  

Per un altra banda, s’haurà de preparar una distribució Linux per tal de gestionar totes 
aquestes dades i enviar-les a un servidor web. Les distribucions Linux són les que permeten 
major control d’accions en aquests casos, i el fet de poder programar accions complexes de 
forma automatitzada és un gran valor afegit. 

 

 

 

 

Figura 5. Pantalla tàctil 
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5.2. Anàlisi de requisits 
L’anàlisi de requisits és una de les parts principals que ha de tenir qualsevol procés de 
desenvolupament de software ja que en aquest pas es determinaran totes les característiques 
o requeriments que hauria de proporcionar i predefinir l’aplicació es posteriorment es 
dissenyarà. Aquests requeriments estan enfocats de manera en que farà el sistema i no com 
ho haurà de fer. 

Per realitzar aquest anàlisis s’han de realitzar un seguit d’activitats que es resumeixen els 
següents punts: 

Anàlisis d’ implicats 

 - Estudi de l’audiència 
 - Discapacitats 

Plataforma 

 - Hardware i sistemes operatius 
 - Navegadors 
 - Resolució de pantalla 
 - Colors 
 

Estudi de la competència 

Objectius 

 - Objectius funcionals 
 - Objectius d’usabilitat 
 - Objectius d’accessibilitat. 

 

L’anàlisi d’aquest conjunt de dades queda recollit en l’annex 3 on es pot veure l’estudi realitzat 
per cada cas que aquí es fa esment. 

 

5.3. Disseny 
En la fase de disseny s’ha de definir de forma clara com serà la interfície amb la que es 
relacionarà l’usuari i els objectius que aquesta haurà de satisfer. Per tant s’ha de centrar la 
feina en determinar com serà el lloc gràficament i estructuralment,a més a més s’ha d’arribar a 
una fase avançada sobre com serà la interfície de l’usuari i com es desenvoluparà en ell. 
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 5.3.1. Objectius 

Inicialment s’ha de pensar en la informació que volem mostrar en la nostra web i que és el que 
volem que els alumnes trobin quan accedeixin en ella. Ja que la web s’ha de construir des de 
zero es podrien afegir les funcionalitats que considerem oportunes, oferint quelcom diferent a 
les demés pàgines vistes en l’anàlisi de la competència. 

 Totes les webs associades a l’estudi d’una estació en concret consta de 3 opcions bàsiques en 
el seu perfil. La primera es tracta de la informació del moment en el que s’accedeix a la web, la 
segona és la informació de les últims 24 hores, i finalment un apartat de consultes. 

A partir d’aquests tres blocs bàsics es va fer un llistat sobre les possibles funcionalitats que 
serien útils per la web:  

 Pàgina principal que mostri les dades del temps actual. 
 Pàgina amb les dades de les últims 24 hores 
 Apartats en el que sigui possible l’observació dels 7 últims dies. 
 Un altra pàgina on poder observar les dades del mes actual. 
 També seria necessària una pàgina on poder fer consultes en diferents rangs de temps 

podent seleccionar el valor que es desitgi. 
 Que totes les gràfiques mostrin les dades relatives a la temperatura, humitat, pressió, 

velocitat i direcció del vent i quantitat de pluja acumulada. 
 Afegir l’opció de poder-se connectar com administrador. 
 Afegir funcionalitats referents a l’actualització, correcció, inserció i eliminació en mode 

administrador. 
 Configurar una pàgina on hi hagi informació del lloc on està ubicada l’estació 

meteorològica, de quins apartats disposa, coordenades, etc. 
 Un formulari de contacta. 
 Informació relativa al treball de síntesi, amb enllaços o material complementari. 

Un cop enumerats els objectius, s’han d’organitzar de tal forma que sigui fàcil i comprensible 
d’entendre per part de l’usuari. Ja que el menú no disposarà de profunditat i el nombre 
d’objectius no és molt gran, serà bastant fàcil definir el menú amb els apartats que voldrem en 
la web. 

Dins dels objectius es pot observar que els gràfics són un dels pilars fonamentals del lloc web, 
d’aquesta manera podria agrupar-se les gràfiques diàries, setmanals, mensuals i anuals en un 
apartat anomenat gràfics. Tot i així, es va descartar aquesta idea, ja que es va creure oportú 
que la pàgina principal ja inclogués les gràfiques de les últimes 24hores. A més a més es va 
voler dotar de flexió a les gràfiques mensuals i anuals amb un selector que permeti veure la 
informació del mes/anys anterior o posterior. 

D’aquesta manera, el contingut de la web quedaria enquadrat dins dels següents apartats: 

 Gràfiques diàries (Informació actual + gràfics de les 24 hores anteriors) 
 Gràfics setmanals (Últims 7 dies) 
 Gràfics mensuals (Mes actual, amb navegabilitat) 
 Gràfics anuals (Any actual, amb navegabilitat) 
 Consultes (Consulta de dades en diferents rangs) 
 L’estació (Informació sobre la estació) 
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 5.3.2. Estructura, topologia i navegació 

La estructura d’un conjunt de pàgines web es molt important, ja que una bona estructura 
permetrà al lector visualitzar tots els continguts d’una manera clara i fàcil. Gràcies a l’anterior 
definició dels objectius es sabia que la web no hauria de disposar de profunditat, sinó que 
només seria necessari un sol nivell al que ubicar tots els possibles enllaços de la web. 

S’ha optat per elegir una estructura jeràrquica ja que aquesta correspon a una estructura de 
tipus arbre, on l’arrel és la pàgina de benvinguda i les seves diferents fulles són les pàgines a 
les que podrà accedir el visitant. El diagrama d’arbre final serà el que es mostra a la següent 
figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principal 

Gràfiques 
setmanals 

Gràfiques 
mensuals 

Gràfiques 
anuals Consultes La estació 

Temperatura 

Humitat 

Pressió 
atmosfèrica 

Velocitat i 
direcció del 

vent 

Precipitació 

Figura 6. Diagrama d’arbre del portal web. 
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 5.3.3. Base de dades 

En aquest apartat s’intenta donar una visió general dels paràmetres que haurà de contenir la 
nostra base de dades (BD). S’entén com a base de dades un conjunt de dades 
emmagatzemades en algun lloc on mitjançant un software especialitzat es pugui tenir accés a 
les dades que hi ha emmagatzemades dins d’ella. Per tant, s’ha de definir els camps que seran 
necessaris que tingui la BD per a que s’adeqüi al funcionament de l’estació meteorològica. 

Tal i com s’explicava el el punt 5.1.2. referent al software, s’utilitza el software propietari Virtual 
Weather Station, el qual emmagatzema de forma automàtica diferents valors meteorològics en 
una fulla de càlcul. Aquestes dades es troben separades per comes però hi ha l’inconvenient 
de que per cada entrada que fa cada 30 minuts insereix fins a 72 dades. Evidentment a 
nosaltres només ens interessaran les dades principals que s’han derivat de l’anàlisi d’objectius 
d’aquesta manera s’han seleccionar les dades que ens interessin. Aquest pas s’explica en 
l’apartat següent d’implementació, per tant aquí donarem per entès que ja s’ha fet aquesta 
selecció i per tant es mostra com seria la taula resultant final. 

Ja que el camp data teòricament hauria de ser únic, s’aplicarà a aquest camp els atributs de 
PRIMARY KEY i UNIQUE KEY. 

Les dades relatives a la humitat tant interior com exterior pertanyen al tipus enter ja que el seu 
resultat s’expressa en % a diferència de les dades relatives a la temperatura, velocitat del vent i 
pluja. Aquestes dades pertanyen al tipus Float degut a que són nombres decimals. Un altre 
exemple seria el camp que contindrà la informació referent als 16 punts cardinals de la rosa 
dels vents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp Tipus Explicació 
DataTime Bigint(13) Data de la inserció 

TempsTrans Int(2) Temps transcorregut 
Hum_Int Int(3) Humitat interior 
Temp_Int Float (5) Temperatura interior 
Hum_Ext Int(3) Humitat exterior 
Temp_Ext Float (5) Temperatura exterior 
Pressure Float (8) Pressió atmosfèrica 

Vel_Wind Float (5) Velocitat del vent 
Dir_Wind Char (3) Direcció del vent 

Rain Float (5) Intensitat de la pluja 
Rain_Acc Float (5) Quantitat de pluja 

Taula 5. Paràmetres de la base de dades 



 

Creació d’un treball de síntesi i d’un portal web per a la gestió i 
representació de les dades d’una estació meteorològica 30 

 

 5.3.4. Disseny i estructura del portal 

Un cop identificats el nombre d’enllaços i funcionalitats que hauria de poder fer el nostre portal 
es van recuperar als prototips de paper que es van realitzar en l’anàlisi de requisits per decidir 
quin seria el que s’adequaria més. Finalment ens vam decantar per un model que evita 
l’aglutinament al separar les regions de la pàgina amb marges, ja que d’aquesta manera 
aconseguirem que la web sigui més atractiva visualment i permetrà en un futur poder afegir 
alguna secció de la pàgina. 

Tal i com s’ha vist en el prototip, la nostra pàgina web comptarà amb 3 elements fixos en cada 
pàgina web: 

 1. Capçalera: Serà una part estàtica de la web, donarà informació gràfica a l’usuari 
 sobre en quin centre està ubicada l’estació. Per tant en cada centra que vulgui 
 desenvolupar aquesta plataforma haurà de dissenyar-ne una amb les mesures que es 
 proposaran. 

 2. Menú: Serà un altre element estàtic comú a totes les pàgines. Ha de ser l’encarregat 
 de proporcionar tots els links que podrien ser visitats. 

 3. Cos: Serà la part dinàmica de la web, anirà canviant depenent dels llocs que visiti 
 l’usuari. 

Per tant podem veure que l’única part de la web que anirà canviant en el temps serà el cos. 
Aquest fet és important ja que una bona programació del lloc web permetrà estalviar moltes 
pàgines de feina.  Per solucionar això es farà ús d’una tècnica anomenada modularització de la 
web. A grans trets és tracta d’un conjunt de pàgines web que es troben dividides per mòduls o 
seccions. Aquest tipus de webs són molt útils ja que aconsegueixen eliminar gran quantitat de 
codi que d’un altre cop s’aniria repetint en cada web. 

Per tal d’evitar aquesta repetició és crearà una patró el qual contindrà tota la informació de la 
web. Aquest patró serà l’encarregat d’anar cridant les diferents seccions o mòduls en comptes 
d’anar carregant tota l’estona diferents pàgines. En l’apartat d’implementació s’entra més a fons 
en aquest aspecte. 

Finalment amb l’estructura de la web i el disseny preestablert, es realitza un prototip o maqueta 
digital, per tal de disposar totes les funcionalitats tal i com s’han dissenyat, junt amb la 
navegabilitat que hauria de proporcionar el portal.  

 

 

 

 

 

Figura 7. Prototip digital 
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5.4. Implementació 
La fase d’implementació es coneguda com la fase de codificació, ja que suposo tot el procés 
d’escriure el codi software necessari que farà possible que el sistema finalment compleixi les 
especificacions preestablertes en les fases anteriors. 

Es basa aquest apartat doncs en tots els llenguatges que s’han utilitzats, junt amb l’estructura i 
plataforma sobre la que es muntarà la web i els programes que s’han utilitzat per dur a terme la 
programació de la web. 

 

 5.4.1. Llenguatges 

 

Per tal de crear la web s’han utilitzat els següents llenguatges de programació, donant 
informació a cadascun d’ells i analitzant el perquè de la seva utilització: 

 XHTML 
 PHP 
 CSS 
 JavaScript 
 MySQL 
 CSV 
 Bash 
 JSON 

 

XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) 

És un llenguatge informàtic per crear pàgines web amb un disseny pensat per substituir l’última 
versió del llenguatge HTML (acrònim de HiperText Markup Language) com estàndard per les 
web. Aquestes dos llenguatges comparteixen amb les mateixes funcionalitats, però el XHTML 
compleix amb especificacions més estrictes com les pròpies del XML. El seu objectiu és 
avançar en el projecte World Wide Web Consortium (W3C) d’aconseguir una web semàntica, 
on la informació i la forma de presentar-la estiguin clarament separada. 

En el projecte s’ha utilitzat la versió 1.1 ja que és la més recomanada per la W3C. Alguna de 
les seves característiques que el diferencies del HTML és l’ús total de les fulles d’estil CSS per 
a la maquetació, disseny i presentació de la web utilitzant etiquetes, el correcte tancament 
d’aquestes i que el codi ha d’estar en minúscules, tal i com funciona el XML. 

Tal i com es parlava en el capítol anterior, el nostre portal es tractarà d’una web modular, amb 
lo qual, el nombre de pàgines web serà tan sols d’una. Aquesta pàgina contindrà tota la 
informació essencial i estàtica. Mentre que la part dinàmica seran els mòduls que s’aniran 
cridant a través del llenguatge PHP. 
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PHP ( Hypertext Pre-Processor) 

El PHP és un llenguatge de programació interpretat. Dissenyat originalment per la creació de 
pàgines web dinàmiques i que pot ser incrustat dins de codi HTML i XHTML. 

Pot ser desplegat en la majoria dels servidors web i en casi tots els sistemes operatius i 
plataformes. És un llenguatge fàcil d’aprendre respecte a d’altres llenguatges utilitzats pel 
mateix propòsit, com ASP de Microsoft, Java i JSP de Sun, Perl, Python o Ruby on Rails. Ja 
que PHP té una llicència Open Source, podem configurar el nostre servidor com vulguem per 
tal de compilar el programa amb les opcions que realment utilitzem. Gràcies a això, PHP 
disposa de multitud d’extensions que serveixen per donar major versatibilitat i flexibilitat als 
usuaris que l’utilitzen. 

Tots aquests fets han convertit a PHP com el llenguatge de script més utilitzant a Internet 
segons l’índex TIOBE que pot veure’s en la següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Índex TIOBE 
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CSS (acrònim de Cascading Style Sheets) 

Les fulles d’estil en cascada o CSS, és un llenguatge definit per a la presentació d’un document 
estructurat escrit en HTML o XHTML. La idea principal és la de poder separar l’estructura d’un 
document de la seva presentació. Un dels factors més importants dels fitxers CSS és que es 
pot vincular diversos documents HTML amb la mateixa fulla d’estils tal i com es mostra en la 
següent figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més, CSS disposa de tres camins diferents per aplicar els estils a la pàgina web: 

 1. Fulla d’estils externa: La fulla d’estils està emmagatzemada en un arxiu diferent on 
 es tindrà emmagatzemat el codi HTML. 

 2. Fulla d’estils interna: La fulla d’estil està incrustada dins del document HTML. 

 3. Estils en línia: Aquest mètode consisteix en inserir el llenguatge d’estil en cada 
 etiqueta HTML. A nivell de codi, aquest mètode és el menys ortodox, ja que es 
 converteix en una cosa tediosa i poc elegant. 

En el portal ens vam decantar per aquesta primera opció, ja que és la més potent i la que millor 
s’adaptava a les nostres necessitats.  

Dins d’aquestes fulles s’estableixen tots els paràmetres quant a 
tipus lletra, grandària, marges, imatges, etc. És en aquest punt 
on es defineixen els botons per tal d’aportar un disseny 
agradable i amigable.  

 

En la següent imatge es pot veure el menú amb els botons 
inclosos utilitzant les fulles d’estil CSS. 

 

 

Figura 8. Esquema fulles CSS. 

 

Figura 9. Menú del portal 
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JavaScript 

El llenguatge JavaScript és un llenguatge de scripting utilitzant per accedir a objectes en 
aplicacions. Principalment s’utilitza integrat en un navegador web permetent el 
desenvolupament d’interfícies d’usuari millorades i pàgines web dinàmiques. Tots els 
navegadors moderns interpreten el codi JavaScript integrat dins de les pàgines web. 

En la construcció del nostre portal web, s’utilitza aquest llenguatge per crear un sistema de 
pestanyes per tal d’ubicar les diferents gràfiques que s’haurien de mostrar. Per això s’utilitza la 
biblioteca jQuey UI 1.8.2. 

jQuery UI és una llibreria de components per al Framework jQuery. Aquesta és lleugera, ràpida 
i concisa ja que simplifica el tractament dels documents HTML, el maneig d’accions i la creació 
d’animacions.   

 

MySQL  

MySQL és un sistema de gestió de base de dades relacional i multiusuari que treballa amb 
l’estàndard SQL (Structures Query Language). Tot i que PHP suporta molts dels gestors de 
bases de dades relacionals existents, ens vam decantar per utilitzar MySQL ja que disposa 
d’un model client-servidor necessari per a la creació del portal web. A més a més es distribuït 
com a software de codi obert i està disponible en la majoria de distribucions Linux, junt amb 
que es compatible amb la majoria de sistemes operatius i processadors del mercat. 

 

CSV (Comma-separated-values) 

Els fitxers CSV són un tipus de documents en format obert i senzills per representar dades en 
forma de taula, en les que les columnes es separen per comes (o punts i coma quan la coma 
és el separador decimal) i les files per salts de línia. Els camps que contenen les comes, un salt 
de línia o cometes dobles han de ser tancats entre cometes dobles. 

Aquests arxius són els que s’ha utilitzat per tal de guardar la informació provinent de l’estació 
per al seu posterior carregament a la BD. Evidentment per tal d’aconseguir el format necessari 
es van haver d’utilitzar operadors de la plataforma Linux per tal de modificar les dades inicials 
que creava el software de l’estació. 

 

Bash, shell, cron 

La shell de Linux s’utilitza per referir-se a programes que proveeixen una interfície d’usuari per 
accedir als serveis del sistema operatiu. Junt amb Bash conformen el llenguatge que interpreta 
les comandes en el sistema operatiu GNU. El nom és un acrònim de la “Bourne-again shell”, un 
joc de paraules sobre el creador de l’actual shell de Unix, Stephen Bourne. 

Com intèrpret de comandes la shell proporciona la interfície d’usuari per a tot el conjunt d’eines 
del sistema GNU i com a llenguatge la seva funció és la d’interpretar les ordres introduïdes pels 
usuaris i passar-les al sistema operatiu per al seu processament. Per fer-ho, s’utilitzen uns 
fitxers anomenats scripts o guions que estan escrits en llenguatge Bash.   

El cron és el nom del programa que permet als usuaris de Linux executar automàticament 
comandes o scripts a una hora o data específica. Es utilitzat normalment per comandes de 
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tasques administratives, però poden ser utilitzades per executar qualsevol tipus d’acció o 
instrucció. 

En el nostre cas, s’ha utilitzat aquests llenguatges per tal de crear un fitxer que es connecti a 
l’ordinador Windows,capturi les dades i faci les modificacions necessàries. A més a més, 
càrrega automàticament aquestes dades dins de la BD. 

 

Open Flash Chart 2 (OFC2) 

OFC2 és un component de codi obert sota llicència GPL que permet la creació de gràfics en 
format flash dins d’aplicacions PHP. Dita versió també inclou llibreries per poder utilitzar el 
component desde Python, PHP, Perl o Ruby On Rails. 

Aquesta biblioteca funciona casi idènticament com la versió 1, però en la segona s’ha introduït 
un llenguatge fàcil d’utilitzar per l’usuari anomenat JSON que s’explica a continuació. 

Resumint les característiques del model de dades, es pot diferenciar entre la configuració del 
gràfic com element genèric i la representació de cada sèrie de dades. En la primera part es pot 
configurar el gràfic a nivell de capçalera, i després passa a configurar cada grup de dades 
(sèrie). 

La creació de gràfics en OFC2 es pot fer de manera bastant ràpida. Un cop es tingui instal·lada 
la llibreria en el nostre directori ens tindrem que fixar en un element clau que és la pel·lícula 
Flash amb nom: open-flash-chart.swf 

Aquesta pel·lícula o animació en Flash és la que conté el codi per generar mitjançant Flash els 
gràfics. Només fa falta configurar un arxiu en JSON per indicar-li les dades que es desitgen 
mostrar i enviar-los-hi. 

Fa falta mencionar que existia la possibilitat de configurar els gràfics mitjançant el llenguatge 
PHP, però finalment es va optar pel tipus JSON degut a problemes derivats de la connexió 
MySQL per a l’extracció de les dades. També s’ha de dir que tot i existir diferents llibreries que 
permeten la generació de gràfics, ens vam decantar per OFC2 a causa de que els gràfics al 
estar realitzats en flash són més impactants a nivell visual que la majoria dels altres.  

 

JSON (acrònim de JavaScript Object Notation) 

El format JSON és un format lleuger que s’utilitza pel intercanvi de dades. És un llenguatge fàcil 
de llegir i escriure pels humans i simple generar-lo per les màquines. Els fitxers JSON estan 
constituïts per dos estructures: 

 Una col·lecció de parelles de nom/valor conegudes com objecte o registre. 
 Una llista ordenada de valors conegut per la majoria dels llenguatges com 

vector o array. 
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 5.4.2. Infraestructura 

Per tal de desenvolupar el nostre projecte, s’ha necessitat un conjunt d’elements o serveis per 
desenvolupar totes les activitats que s’han anat realitzant. Abans d’elegir com s’estructurarien 
els serveis necessaris, es va pensar en diverses opcions i solucions per tal de satisfer les 
necessitats finals del projecte.  

Finalment ens vam decantar per l’opció d’utilitzar 2 ordenadors: 

 Ordenador Windows: En ell hi ha connectat la pantalla LCD mitjançant un cable sèrie i 
a través del software Virtual Weather Station es transmeten les dades a la memòria del 
l‘ordinador. Aquestes dades es guarden en una fulla de càlcul amb gran varietat de 
dades. 
 

 Ordenador Linux: La funció d’aquest ordenador és la de capturar el fitxer que es crea 
en el sistema Windows i seleccionar les dades que ens interessen del fitxer resultant. 
Això s’aconsegueix mitjançant els protocols SSH i SCP. Per tal de fer-ho es crea un 
fitxer amb Bash que s’allotjarà al Cron de Linux per tal d’executar aquesta operació de 
forma automàtica cada 30 minuts. A més a més, en aquest ordinador és munta un 
servidor XAMPP, el qual permet crear una base de dades en MySQL per tal de 
guardar-les i permet l’accés via externa de la web per tal d’accedir a elles. 

Tots els arxius de la web poden estar ubicats en un mateix servidor extern gratuït com podria 
ser el de l’empresa 000webhost o allotjat en un servidor privat com podria ser el lloc on està 
ubicada la web del centre. 

 

 5.4.3. Programes utilitzats 

Per tal de crear el portal s’han utilitzat les següents eines: 

 Adobe Dreamweaver CS6: Editor de codi que permet treballar amb llenguatges com 
XHTML, PHP, CSS i JavaScript. 

 Adobe PhotoShop CS6: Aplicació per a l’edició i creació d’imatges. 
 Filezilla FTP: Programa per pujar grans quantitats d’arxius via protocol FTP a un 

servidor. 
 Wireshark: Analitzador de protocols de xarxa. 
 WinSSHD: Programa que permet habilitat el protocol SSH en sistemes Windows. 
 Protocol SCP: Permet copiar fitxers entre diferents sistemes de forma remota. 
 Protocol SSH: Permet connectar-se a un altre sistema de forma remota. 
 Microsoft Office/Llibre Office: Paquets ofimàtics per treballar amb el processador de 

text i fulles de càlcul 
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5.5. Llançament 
En la fase de llançament és el moment de desplegar l’aplicació, o en el nostre cas de pujar tots 
els arxius que han estat necessaris per desenvolupar la web a la xarxa. 

Aquesta fase en tot projecte sol ser una de les més crítiques ja que és el moment en que es 
veu concretat en major o menor grau les expectatives posades en el producte. L’èxit sempre 
dependrà en gran mesura si l’usuari es sent còmode utilitzant el sistema.  

Les següents figures mostren algunes de les captures de la pàgina un cop posada en 
funcionament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Captura pantalla principal 

 

Figura 11. Captura gràfiques diàries 
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Figura 12. Captura pantalla gràfiques 
setmanals 

 

Figura 13. Captura pantalla gràfica radial 

 

Figura 14. Captura pantalla gràfiques 
mensuals 
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6. Conclusions 

 

Un cop acabat el projecte fa falta plantejar-se i avaluar si s’han pogut aconseguir els objectius 
que ens vam marcar al principi. S’ha de mirar aquells que s’han pogut realitzar i finalment 
trobar quines podrien ser les possibles millores en el projecte. 

Quant al treball de síntesi, crec que la feina realitzada ha estat més que positiva. S’han ampliat 
els coneixements curriculars de la ESO i s’ha pogut comprovar la transversalitat que existeix 
entre les diferents matèries. Això ha fet que a l’hora de desenvolupar la unitat didàctica de la 
matèria de Tecnologies es tinguessin en compte els continguts de les altres àrees per tal de 
buscar una interrelació en els objectius i continguts que hauria de desenvolupar i treballar 
l’alumnat. 

Un dels problemes d’haver desenvolupat un treball d’aquestes característiques es tracta de la 
impossibilitat o dificultat de veure la seva utilització pràctica, i menys sense tenir plaça en cap 
centre d’educació.  

S’espera que aquest document pugui servir d’ajuda a algun docent que si estant en algun 
centre, vulgui desenvolupar algun treball de síntesi sobre l’àmbit de la meteorologia. 

 

Quant a la construcció de la web, una de les dificultats més grans es va trobar en el fet 
d’intentar utilitzar software lliure per tal de desenvolupar l’aplicació. Després de molts intents, 
es va desestimar la idea degut a que no es va trobar cap solució sobre com solucionar el 
problema de la captura de dades amb el cable serial. Degut a això es va haver d’utilitzar el 
software propietari mencionat en el punt 5, el qual ha fet que es necessitin dos màquines per tal 
de poder construir el sistema. 

S’entén que aquesta no és una solució òptima i per tant com a futura línia de treball es podria 
plantejar el fet de desenvolupar un programa que pugui satisfer la necessitat de rebre les dades 
a través del cable serial. 

També s’ha de dir que el fet d’utilitzar una tecnologia basada en Flash pot fer que alguns 
navegadors no la reprodueixin correctament, inclús arribant a donar alguns errors en la creació 
de les gràfiques. Es podria mirar d’intentar construir les gràfiques amb un altre format més 
generalitzat. El problema d’aquests models és que possiblement no són tan atractius com les 
gràfiques realitzades en flash. 

 

Per acabar, crec que els resultats obtinguts tant a nivell de material didàctic com a nivell de 
web són suficientment bons per utilitzar-los en un futur com activitats a realitzar. Espero també 
que el material pugui servir d’ajuda a qualsevol persona que vulgui iniciar algun tipus de 
projecte d’aquest tipus.  
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