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Resum 

“FG, Fisios Garraf” és una aplicació web resultat del 

Projecte de Fi de Carrera de l’estudiant David Marfil Blay 

en la titulació d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 

Gestió. 

Neix d’una de les propostes de PFC oferides per la 

universitat per satisfer les necessitats de l’equip de 

fisioterapeutes de l’EAP del Garraf. 

L’objectiu és disposar d’una aplicació web per gestionar 

l’ocupació i l’alliberament del material amb el que treballen 

els fisioterapeutes tenint una visió comuna del catàleg 

disponible així com de les diferents ubicacions (col·legis) 

on s’hi troben aquests materials que un alumne fa servir, a 

més d’altres característiques com la gestió d’usuaris i un 

històric de moviments realitzats. 

El projecte està desenvolupat en PHP i amb MySQL i fa ús 

de la tècnica de disseny web adaptatiu per adaptar la 

interfície d’usuari a qualsevol mida de dispositiu. A més fa 

servir l’API de Google Maps per oferir una experiència més 

directe i intuïtiva. 

1. Introducció 

En aquest primer punt de la memòria s’expliquen les 

necessitats que van portar els fisioterapeutes a demanar la 

creació d’una aplicació web per als seus interessos, i quins 

són els objectius principals i la motivació que hi ha darrera 

del projecte, introduint les claus mestres del que es pretén 

aconseguir en benefici de client. 

 

2. Justificació de tecnologies usades 

Informo dels antecedents previs d’una situació en la que el 

client imposa determinades condicions a l’hora de l’elecció 

de la tecnologia en que es desenvoluparà el projecte, i un 

breu estudi de l’art i de les característiques d’aquestes 

tecnologies, a més dels avantatges dels patrons de disseny i 

frameworks que, dins la limitació inicial, he pogut escollir 

per realitzar el projecte. 

El llenguatge de programació PHP, el gestor de Bases de 

Dades relacional MySQL, el patró de disseny MVC i, en 

general, fer ús de programari lliure conformen el conjunt o 

marc tecnològic del projecte. 

 

3. Planificació 

En aquest apartat informaré de la metodologia que he seguit 

en el desenvolupament del projecte i descriuré les activitats 

que han conformat la planificació o calendarització del 

mateix, la qual s’ha basat en estimacions inicials, la majoria 

de les quals s’han acomplert, tot i el grau d’incertesa 

assumible que sempre existeix quan es fa una planificació. 

També explicaré els motius pels quals l’inici del projecte va 

patir un retard conseqüència de certs tràmits burocràtics. 

Per últim revelaré la metodologia de desenvolupament de 

software que he seguit per l’execució del projecte. 

 

4. Anàlisi i especificació 

L’objectiu principal d’aquest punt de la memòria és 

descriure, analitzar i exposar amb notació UML els 

diferents requisits funcionals del projecte que es van 

recollir per part del client, i que acaben derivant en els 

casos d’ús dels diferents actors del sistema. 

 

5. Disseny 

Un cop analitzats i especificats els requisits inicials, el 

disseny és la primera de les tres fases principals de 

desenvolupament de programari que es requereixen per 

construir i verificar un projecte informàtic. En aquest 

apartat descriuré l'establiment de les estructures de dades i 

el model relacional, l'arquitectura general del sistema i del 

programari, i el patró de disseny MVC (Model-Vista-

Controlador) que implementa el framework CodeIgniter de 

PHP. En darrer terme faig una introducció al disseny web i 

descric les pautes que he seguit a l’hora de crear els 

prototips de la interfície d’usuari. 

 

6. Implementació 

En aquest apartat explico que aquesta és la fase del cicle de 

vida del projecte més costosa i la que consumeix més temps 

i recursos. Faig una llista del conjunt d’eines i de recursos 

de maquinari i de programari que he utilitzat per 

desenvolupar el projecte i m’endinso a especificar en detall 

alguns dels aspectes més rellevants o originals de la 

implementació, tant en la part de l’aplicació encarregada de 

realitzar les operacions de negoci i comunicar amb la base 

de dades: el backend; com en la part que interactua amb 

l’usuari, la capa de presentació o frontend.  

Les solucions codificades en els controladors de 

CodeIgniter i l’ús de l’API del framework Grocery Crud 

són els protagonistes de la primera part; mentre que en la 

segona ho són les plantilles PHP per maquetar les vistes, el 

Disseny Web Adaptatiu per a la correcta visualització de 

l’aplicació en qualsevol dispositiu, i l’API de Google Maps 

per enriquir l’experiència de l’usuari. 



Aquest apartat finalitza amb la inclusió d’algunes de les 

captures més representatives del resultat final del producte. 

 

 

Fig. 1. Mostra representativa d’una de les interfícies finals 

d’usuari de l’aplicació. 

 

7. Proves 

Finalitzada la fase de codificació descric en què consisteix 

aquesta etapa del cicle de vida del desenvolupament d’un 

projecte informàtic i justifico les activitats de proves i 

validació efectuades contra l’aplicació ja des de l’entorn 

local durant el transcurs del seu desenvolupament, i també 

quan va ser desplegada a OpenShift amb una adreça 

d’Internet pública des d’on anava rebent el feedback dels 

fisioterapeutes i que va possibilitar el refinament d’alguns 

aspectes finals de l’aplicació.  

En la part final d’aquest apartat descric el servei PaaS que 

ofereix OpenShift i les solucions de configuració que vaig 

haver d’adoptar per poder treballar l’aplicació de manera 

transparent des del meu entorn local i des d’aquesta 

plataforma, la qual “proporciona espai en disc, els recursos 

de CPU, memòria, connexió de xarxes i un servidor Apache 

o JBoss per crear, implementar i administrar aplicacions 

en el núvol” [1]. 

 

8. Conclusions 

Consumit tot el procés de desenvolupament d’aquest 

projecte, exposo quins han estat els objectius aconseguits, 

el grau de satisfacció obtingut del client i les futures línies 

de treball, així com alguns dels compromisos que he 

establert amb l’equip de fisioterapeutes per seguir donant-

los suport en una futura implantació del projecte en el 

servidor de la xarxa dels Serveis Territorials de la 

Generalitat de Catalunya o en un compte personal 

d’OpenShift. La part final la destino a escriure la meva 

valoració personal del projecte. 

Com a resum afegiré que la valoració general que en faig de 

la realització d’aquest projecte de fi de carrera és plenament 

satisfactori, ja que: 

 S’han superat les expectatives inicials del client 

 S’ha creat un producte plenament funcional, 

intuïtiu, i molt senzill d’entendre i d’utilitzar. 

 S’ha dissenyat amb èxit una interfície d’usuari que 

s’adapta a la perfecció a qualsevol resolució de 

dispositiu. 

 He posat en pràctica els coneixements teòrics i 

acadèmics apresos de la universitat. 

 He posat al servei del desenvolupament del 

projecte i de l’elaboració de la documentació el 

pragmatisme i l’experiència assolida dels meus 

anys com Analista Programador. 

 Em proporciona molta alegria i orgull el fet de 

veure finalitzat el meu objectiu d’acabar la carrera 

que, després del Pla de Bolònia, m’ha obligat a 

realitzar un esforç molt gran compatibilitzant la 

meva feina i circumstàncies familiars sota la 

pressió del calendari d’expiració del pla antic de la 

meva titulació. 
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