
 
 
 
 

 
 
PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TÍTOL: Sistema d’Informacions i Comunicacions de l’EPSEVG  
 
 
AUTOR:  Verónica Sánchez Ortiz 
 
TITULACIÓ: Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, Esp. Sistemes electrònics 
 
DIRECTOR: Victor Agramunt Ciurana 
 
DEPARTAMENT:  SIO 
 
DATA: 8 de Febrer de 2010 



  



 
TÍTOL: Sistema d’Informacions i Comunicacions  de l’EPSEVG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUALIFICACIÓ DEL PFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COGNOMS: Sánchez Ortiz   NOM: Verónica 
 
TITULACIÓ: Enginyeria  Tècnica de Telecomunicacions 
 
ESPECIALITAT: Sistemes Electrònics  PLA: 95 

 
DIRECTOR: Victor Agramunt Ciurana 
 
DIRECTOR: Rafael Morillas Varón 
 
DEPARTAMENT: Enginyeria Telemàtica 

 
  QUALIFICACIÓ:   

 
TRIBUNAL 

 
   

  PRESIDENT       SECRETARI    VOCAL 
      Jorge García Mateos  Domingo Biel Solé  Israel Martín Escalona 

 
 
 
 
 
 

DATA DE LECTURA: 8 de Febrer de 2010 



Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   � Sí   � No 
 

 
PROJECTE FI DE CARRERA 

 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 
 
El present  projecte és una aplicació per la nova intranet de l’EPSEVG, que consisteix en 
fer el nou sistema de comunicació de notícies de l’escola. 
 
Actualment ja hi ha una aplicació per a la comunicació de notícies, per tant el meu treball 
ha consistit en fer un sistema més complert  potent  i dinàmic que l’anterior, utilitzant PHP, 
JavaScript i Ajax (els dos últims són utilitzats mitjançant la llibreria jQuery) . 
 
En la primera part del projecte es va implementar el menú de l’aplicació, molt important e 
imprescindible per controlar tot el sistema de comunicació. Segons el permís de l’usuari 
es mostrarà un menú o un altre: 
 
-Administrador: És la persona encarregada de gestionar i fer el manteniment de 
l’aplicació. És qui decideix quines notícies són publicades, a qui van dirigides  i on s’han 
de publicar. 
Aquest usuari ha de poder consultar les notícies proposades per tothom i controlar el seu 
estat, és a dir, si és una notícia publicada, ell ha de saber on està publicada. També té 
permís per denegar notícies, retornant-les al seu autor. 
 
-Gestor: Destinat al personal del l’escola tant PDI com PAS. Aquest usuari pot proposar 
notícies a l’administrador, però només té accés i pot consultar l’estat de les quals és 
l’autor. 
 
-Consultor: Aquest usuari està pensat pel personal, per exemple, de Consergeria el qual 
ha d’estar informat sobre qualsevol notícia relacionada amb l’escola, però solament pot 
consultar aquelles notícies que l’administrador hagi publicat prèviament. 
 
En la  segona part   s’ha fet el sistema per  distribuir les notícies en els diferents canals de 
comunicació de l’EPSEVG: 
 
-La Intranet:  on els usuaris veuran unes notícies o unes altres depenen del seu perfil 
d’accés a la intranet: PDI, PAS, estudiant o empresa. 
 
-Web de l’EPSEVG: Aquestes notícies seran públiques i les podrà veure qualsevol 
visitant de la pàgina de l’EPSEVG. 
 
Tercera i última part, dissenyar e implementar un butlletí setmanal, on l’administrador 
inclourà les notícies més destacades i enviarà per correu electrònic als seus destinataris: 
PDI/PAS, estudiants, empreses o premsa. 
 
 
 
 

 
 
 



Paraules clau (màxim 10): 
 
 
HTML PHP CSS jQuery 

Intranet Notícies EPSEVG Perfils 

Permisos Butlletí   
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1. Introducció 
 
Aquest projecte neix al departament de Serveis d’informació i Organització (SIO) de 
l’EPSEVG, per la necessitat de fer un sistema de comunicació de notícies potent i 
dinàmic. 
 
L’EPSEVG és una de les escoles més importants dins de l’àmbit UPC, per aquest motiu hi 
arriben un munt de notícies, com poden ser esdeveniments, desenvolupament de noves 
tecnologies, conferències, etc. Per això era necessari fer un sistema per poder distribuir 
tota aquesta informació en els diferents sistemes de comunicació de l’escola com la nova 
Web o la futura Intranet. 
 
Al començament d’aquest projecte ja existia un sistema de comunicació de notícies però 
era necessari fer canvis importants, ja que s’havia d’incloure dins de la nova intranet, 
llavors es va optar per fer un de nou que cobris totes les necessitats dels usuaris i gestors 
de l’aplicació, donant especial importància a millorar aspectes d’administració. 
 
Decisions de tipus tecnològic i vinculats a la nova filosofia de l’UPC han fet que el projecte 
fos implementat amb software lliure. 
 
El projecte ha passat per varies etapes: la primera i molt important era la d’aprenentatge 
de les tecnologies  i eines que eren necessàries per portar a terme aquest projecte, la 
segona anàlisi previ abans de començar a programar, i tercera disseny i implementació de 
l’aplicació. 
Tot això m’ha aportat nous coneixements sobre diferents tecnologies del mercat i a més la 
oportunitat de treballar en un projecte real amb els inconvenients i avantatges de treballar 
paral·lelament amb altres persones, fet molt interessant pel meu futur professional. 
 

1.1. Objectius 
 
El projecte té una meta que es fer un sistema de gestió de notícies  que administri tota la 
informació que arriba a l’escola i la distribueixi per les diferents vies de comunicació  com 
poden ser la futura Web de l’EPSEVG o la nova intranet. 
Per aconseguir aquesta meta final s’han de complir una sèrie d’objectius: 
 
 Dissenyar i implementar un menú d’administració, on les persones encarregades 

de la publicació de les notícies puguin distribuir la informació per les diferents vies 
de comunicació i a més tinguin controlada la informació en tot moment, sabent on i 
quan s’han publicat. 

 Dissenyar i implementar un menú d’usuari per les persones encarregades de 
proposar notícies, on tindran accés a les seves publicacions. D’aquesta manera 
podran saber en tot moment l’estat de totes elles. 

 Crear un butlletí digital amb les notícies més importants de cada setmana i fer-lo 
arribar al personal de l’escola, estudiants, empreses, etc, mitjançant correu 
electrònic. 

 Donar accés a les notícies als usuaris de les diferents vies de comunicació de 
l’escola. 
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1.2. Beneficis del software lliure 
 
El software lliure ofereix plena  llibertat a l’usuari sobre el producte. Una vegada obtingut 
pot ser executat, copiat, modificat i distribuït,  ja que no requereix llicència i els seus drets 
d’explotació són per tothom. Aquest fet aporta molts beneficis: 
 
 Dona llibertat per executar el programa, amb qualsevol propòsit (privat, educatiu, 

públic, comercial, etc) 
 Es pot estudiar el seu funcionament i adaptar-lo a les nostres necessitats. 
 Dona suport a altres persones, per la llibertat de distribuir còpies, sempre que hi 

hagi accés al codi font del programa. 
 Es pot millorar i fer públiques aquestes millores, d’aquesta manera tothom pot tenir 

accés i aprofitar-se dels seus beneficis, sempre que es tingui  accés al codi font. 
 
 
El software lliure sol estar disponible gratuïtament, però no vol dir que tots ho siguin,  
poden ser distribuïts comercialment conservant, es clar, el seu caràcter lliure. 
 

1.3. Organització de la memòria 
 
La primera part de la memòria ha estat dedicada a explicar les tecnologies i eines 
utilitzades en el projecte. A continuació s’han exposat els conceptes bàsics del  
funcionament de la futura Intranet de l’EPSEVG i s’han donat una sèrie de pautes que han 
de seguir totes les aplicacions ubicades dins d’aquesta. Després s’ha redactat el manual 
pels diferents usuaris de l’aplicació i s’han exposat les conclusions. I per últim s’han inclòs 
dos annexos: en el primer annex s’explica la importància de la compatibilitat de l’aplicació 
amb els navegadors i en el segon es fa una descripció de les taules de les bases de 
dades necessàries per el correcte funcionament del projecte. 
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2. Tecnologies utilitzades 
 
Les tecnologies  utilitzades en aquest projecte són molt diverses, a continuació es detalla 
l’explicació de cadascuna d’elles. 
 

2.1. HTML (Hyper Text Markup Language) 
 
HTML és un llenguatge de programació  amb el que podem construir pàgines web.  Esta 
basat en un conjunt d’etiquetes que ens indiquen com es presentaran els elements de la 
nostra Web en el navegador. 
 
HTML procedeix de un altre llenguatge  SGML (Standard Generalized Markup Language). 
Va ser creat per Tim Berners-Lee a l’any 1989  com part del seu www (World Wide Web), 
sistema de creació de documents d’hipertext entrellaçats i accessibles mitjançant Internet, 
amb el fi de compartir informació científica. Es va desenvolupar per la creixent necessitat 
d’un llenguatge més senzill que els que es coneixien fins a llavors. 
 

2.1.1. Estructura i principis bàsics 
 
El seu nom, Hyper Text Markup Language, destaca la importància de la existència 
d’hipervincles en els documents, però té moltes altres funcions que permeten dissenyar 
pàgines en les que es combina el contingut , text o imatges principalment, amb 
indicacions de format que poden aplicar-se en una pantalla, un dispositiu d’impressió o un 
de síntesi de veu. 
 
Les etiquetes HTML es delimiten entre els símbols <y> i la majoria necessiten ser 
tancades amb els caràcters </y>. Els navegadors interpreten les etiquetes HTML i 
mostren la informació a l’usuari. 
 
Un document HTML té etiquetes que són imprescindibles: 
 
<html></html>: defineix el inici i el final. 
<head>: defineix la capçalera. Aquí es declara informació que no es mostrarà directament 
a l’usuari, és informació important pels cercadors automàtics, això es fa amb la etiqueta 
<meta>: Aquesta etiqueta va dins de la capçalera, conté informació sobre la pàgina que 
els buscadors, com per exemple Google, consultaran. 
<body>: defineix el cos del document. És la part del document que es veure al 
navegador, com poden ser les imatges, el text, els formularis, etc. 
 

 
 

Figura 1. Estructura bàsica d'una arxiu HTML 



 
 
2 Tecnologies Utilitzades         Tecnologies utilitzades 

_______________________________________________________________________ 
 

15 
 

 
Hi ha moltes altres etiquetes que encara que no siguin imprescindibles són importants 
com: 
Dins de la capçalera 
 
<title>: Aquesta etiqueta es declara dins de la capçalera, defineix el títol del document. 
 
Dins del cos 
 
<br>: S’utilitza per fer un salt de línea. 
<font>: Per indicar les propietats del text del document, especificant algun dels atributs de 
la etiqueta com: color, size, etc.  
<a>: Crear un enllaç a un altre document, mitjançant l’atribut href se especifica el 
document al que esta associat  l’enllaç.  
<img>: Per inserir una imatge. 
<table>: Serveix per inserir una taula. 
<form>: Per crear formularis. 
 
 

2.2. CSS (Cascading Style Sheets) 
 
Als inicis de la creació Web, el estàndard HTML era suficient per a la majoria de gent, 
però avui en dia els desenvolupadors i dissenyadors necessiten manipular el contingut de 
la pàgina amb major precisió. 
Les especificacions de les fulles d’estil en cascada del World Wide Web Consortium 
permeten als dissenyadors especificar l’aspecte dels elements de la pàgina i la seva 
posició exacta en la pàgina web. 
 
La raó principal per la que es necessari crear un full d’estil CSS, és que si tenim definit 
l’aspecte de tots els elements que formen la pàgina en un únic arxiu i hem de fer 
modificacions, només serà necessari canviar les definicions existents en aquest arxiu i els 
canvis s’aplicaran automàticament a tota la pàgina Web. 
Altre avantatge és que redueix bastant la mida dels arxius, ja que tots els estils de la 
pàgina estan definits una vegada, d’aquesta manera es pot definir un munt d’estils 
diferents per un lloc Web sense alentir el temps de descarrega. 
 
Per utilitzar el full d’estils CSS és tan fàcil com incloure a la capçalera aquesta sentencia: 
 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="nomarxiu.css" /> 
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Figura 2. Exemple d'arxiu CSS 
 
 

2.3. PHP (Hypertext Pre-processor) 
 
PHP és un llenguatge dissenyat específicament per la Web, que permet crear pàgines 
HTML dinàmiques. Generalment s’executa  a un servidor, que interpreta el codi PHP i el 
substitueix per la pàgina web que es mostrarà al navegador, això implica que l’usuari no 
pot veure el codi de la pàgina. 
El codi PHP és un llenguatge de codi obert, el que vol dir que qualsevol el pot  utilitzar, 
modificar i redistribuir sense cap tipus de cost. 
És molt semblant a altres llenguatges de programació com C i Perl, això permet als 
programadors un aprenentatge més ràpid. 
 

2.3.1. Avantatges de PHP 
 
 Alt rendiment: és molt eficaç, ja que mitjançant un únic servidor, pot servir milions 

d’accessos al dia. 
 Interfícies per diferents sistemes de bases de dades, com MySQL, Oracle, Filepro, 

etc. 
 Biblioteques incorporades per realitzar tasques molt útils per una pàgina web, com 

generar imatges GIF al instant, enviar correus electrònics, treballar amb cookies, 
generar documents PDF i tot amb unes poques línees de codi. 

 Baix cost, ja que PHP és gratuït. 
 Facilitat d’aprenentatge i us. 
 Portabilitat: està disponible per diferents sistemes operatius, com per exemple 

Windows i Linux. 
 Codi Obert: això donar llibertat per modificar qualsevol cosa, a diferència amb els 

productes comercials i de codi tancat. 
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2.3.2. Funcionament 
 
El codi PHP s’intercala amb el codi HTML entre les etiquetes «<?php» i «?>». 
 
<?php→  Indica l’inici del codi PHP 
?>  →   Indica el fi del codi PHP 
 
El servidor reconeix el codi PHP i abans d’enviar-lo al navegador interpreta i executa el 
codi que trobi entre les etiquetes PHP. 
 
Les instruccions han de acabar amb punt i coma «;». Per fer comentaris que facilitin la 
comprensió del codi, es pot utilitzar : 
 

«//» i «#» →Per comentaris d’una sola línea 
«/*» →Per comentaris de varies línees, aquesta etiqueta s’ha de tancar amb «*/» 

 
 

2.3.3. Variables 
 
Les variables són elements als quals donem un nom i li assignem un valor, el qual pot 
canviar durant l’execució del programa. 
 
Variables declarades per l’usuari: 
 
L’usuari pot crear  les seves pròpies variables. Aquestes variables no fa falta declara-les 
abans de utilitzar-les , queden declarades automàticament  al assignar-les un valor i el 
seu valor depèn del tipus d’informació que contenen. 
 
Els  noms de  les variables han de començar per «$» seguit per una cadena de caràcters, 
es diferencien entre majúscules i minúscules, per tant s’ha de tenir  cura perquè no és lo 
mateix $variable que $Variable. 
Per assignar un valor a les variables s’utilitza l’operador d’assignació «=»  i per recuperar-
les només s’ha de fer referència al seu nom. 
 
Els tipus de dades que PHP admet per les variables són: 
 
 Sencer: Utilitzat per números sencers i anomenant integer. 
 Decimal: Utilitzat per números reals i anomenat double, float o real. 
 Booleans: Utilitzat per valors verdaders o falsos. 
 Cadena: Utilitzat per cadena de caràcters i anomenat string. 
 Matriu: Utilitzat per emmagatzemar dades del mateix tipus. 
 Objecte: Són estructures complexes que es caracteritzen per tenir una sèrie de 

propietats i mètodes propis. 
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L’assignació es pot fer de dos maneres: 
 
 Per valor: s’assigna una expressió a la variable. 

 
Ex: $variable=10; 

 
 Per referència:  se li assigna el valor d’una altre variable, els canvis a la nova 

variable afecten a la primera i viceversa. Per fer aquest tipus d’assignació es 
col·loca, davant de la variable que es vol assignar, el valor «&». 
 

Ex: $variable=$variable2 
 

Variables predefinides per PHP: 
 
Hi ha variables que venen definides pel propi PHP, un exemple d’aquestes és: 
 
 $GLOBALS, matriu amb totes les variables globals, permet accedir a les variables 

globals dins d’una funció. 
 $_SERVER, matriu amb les variables d’entorn del servidor. 
 $GET, matriu amb variables passades a través del mètode GET. 
 $POST, matriu amb variables passades a través del mètode POST. 
 $_COOKIE, matriu amb les variables de cookies. 
 $_FILES, matriu amb variables relacionades amb les carregues d’arxiu. 
 $_ENV, matriu de variables d’entorn. 
 $_REQUEST, matriu amb totes les $_GET, $_POST i  $_COOKIE. 
 $_SESSION, matriu amb variables de sessió. 
  

Constants 
 
Una constant emmagatzema un valor com una variable però amb la diferència de que 
s’estableix una vegada i no es pot canviar en cap altre punt del programa. 
 
Per definir constants es pot utilitzar la funció define. 

 
define (“NOMCONSTANT”,5) 

 
Els noms de les constants normalment són en majúscules , es tracta d’una convenció 
agafada de C que facilita la distinció de les variables, encara que no es obligatori però 
ajuda a que el manteniment del codi sigui més senzill. 
 
Les constants, a diferència de les variables, no porten el símbol «$» davant del nom. Per 
utilitzar-les només hem de posar el seu nom. 
 
 

echo NOMCONSTANT; 
 
 
 
 
 



 
 
2 Tecnologies Utilitzades         Tecnologies utilitzades 

_______________________________________________________________________ 
 

19 
 

2.3.4. Matrius 
 
És una ubicació per emmagatzemar un conjunt de valors d’una mateixa estructura. Els 
valors emmagatzemats a una matriu s’anomenen elements de la matriu, cada element 
porta associat un índex que serveix per accedir a ell. 
 
Per crear una matriu es pot fer assignant valors a les posicions de la matriu o amb la 
funció array(). 
 

$matriu[0]=’Vero’; 
$matriu[1]=’Josep’; 

ó 
 
$matriu= array(‘Vero’,’Josep’,’Pedro’) 

 
 
Les matrius no tenen perquè estar formades per una llista de valors ja que cada posició 
de la matriu pot contenir altre matriu, d’aquesta manera es creen les matrius 
multidimensionals. 
 
Tipus de matrius: 
 
 Matriu indexada: és aquella en la que es pot accedir als seus elements per la 

posició que ocupen dins de la matriu. 
 Matriu associativa: és aquella en la que els seus elements  estan formats per clau-

valor, on l’accés es fa proporcionant la clau. 
 

Accedir a la matriu: 
 
En el cas de matrius indexades, com la matriu s’indexa a partir d’una seqüència de 
números podem utilitzar un bucle per mostrar el seu contingut de manera senzilla,. 
 

for($i=0; $i<4;$i++){ 
echo “$matriu[$i]”; 
} 

 
Si la matriu és associativa  fer el recorregut resulta més complicat. En aquest exemple 
utilitzarem un bucle foreach per recorre la matriu. 
 

foreach ($matriu as $clau=> $valor) 
echo $clau.’=>’.$valor.; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
                                                        Sistema d’Informacions i Comunicacions de l’EPSEVG 
____________________________________________________________________ 
 

20 
 

2.3.5. Utilització de requiere() i include() 
 
PHP incorpora dos instruccions molt senzilles però de gran utilitat per a permetre la 
reutilització de qualsevol tipus de codi, requiere() i include(). Mitjançant  l’ús d’aquestes  
instruccions es pot carregar un arxiu en la seqüència del programa. Aquest arxiu pot 
contenir instruccions en PHP, etiquetes HTML, funcions PHP o qualsevol element que es 
pugui incloure en la seqüència d’un programa. 
 
Aquestes instruccions són pràcticament iguals, la única diferència és que quan hi ha un 
error la instrucció requiere() retorna un error terminal, mentre que include() retorna una 
advertència. 
 
Existeixen dues variacions de require() i include(): require_once() i include_once(). 
Serveixen per garantir que l’arxiu inclòs només ho estigui una vegada, d’aquesta manera 
evitem que el programa doni errors derivats de la inclusió d’un arxiu dues vegades. 
 

2.3.6. Funcions PHP 
 
Una funció és un mòdul de codi autònom que realitza una tasca i opcionalment retorna un 
resultat. 
Aquestes funcions poden ser creades per l’usuari, però PHP també té algunes integrades. 
 
La declaració d’una funció comença amb la paraula function, inclou el nom de la funció i 
els paràmetres obligatoris, a més conté el codi que s’executarà cada vegada que es cridi. 
 

function nova_funció($pa1r,$par2){ 
echo ‘Has cridat a nova_funció’; 
} 

 
Si la funció retorna un valor s’ha d’incloure la instrucció return al codi. 
 
 

2.4. MySQL 
 
MySql és un sistema d’administració de bases de dades relacionals, ràpid i sòlid que 
utilitza el llenguatge SQL. 
El servidor de MySQL controla l’accés a les dades per garantir l’ús simultani de diversos 
usuaris , per proporcionar accés a les dades i assegurar-se que només accedeixen a ells 
els usuaris amb autorització. Per tant, MySQL és un servidor multiusuari i de 
subprocessament múltiple. 
Es pot accedir a aquest tipus de bases de dades mitjançant llenguatges com poden ser: 
C, C++, Pascal, Java, Perl, PHP,etc 
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Els avantatges principals de MySQL són: 
 
 Alt rendiment: és molt ràpid. 
 Baix cost: està disponible de manera gratuïta i sota llicencia de codi obert o per un 

preu baix amb llicencia comercial. 
 Facilitat d’ús. 
 Portabilitat: es pot utilitzar en una gran quantitat de sistemes Unix diferents i 

Windows. 
 
Per tal que les sentències de MySQL funcionin s’ha d’utilitzar una estructura: 
 
ACCIÓ   ELEMENT      TAULA D’INFORMACIÓ          CRITERI DE SELECCIÓ 
 
 
Les accions són les instruccions que volem que la sentència desenvolupi, hi ha quatre 
accions bàsiques: 
 
 SELECT: permet seleccionar registres d’una o diverses taules de la base de dades. 
 INSERT INTO: permet inserir informació en una taula. 
 DELETE: permet esborrar informació de la taula seleccionada. 
 UPDATE: permet actualitzar les dades d’una taula. 

 
Els elements són les parts de la taula d’informació que contenen les dades que 
necessitem per fer la consulta. 
 
La taula d’informació forma part de la base de dades i és on es troba la informació a la 
que volem accedir. 
 
 
Criteri de selecció el filtre que utilitzem per accedir a les dades, com poden ser: 
 
 WHERE: per indicar els registres amb un criteri. 
 ORDER BY: per ordenar les files de la consulta segons un determinat criteri, com 

pot ser, per ordre alfabètic. 
 GROUP BY: per agrupar les dades de la taula origen i produir una única fila per 

cada valor del criteri. 
 I moltes més... 

 

2.5. JavaScript 
 
En els primers dies de World Wide Web, HTML era bastant simple i fàcil d’utilitzar  però la 
demanda dels dissenyadors de tenir major control sobre la pàgina va obligar a HTML a 
canviar i fer-se més complex. 
Com la web és un mitjà dinàmic, els dissenyadors també volien que les pàgines 
interaccionessin amb l'usuari i aviat HTML va ser insuficient per a atendre aquesta 
demanda. 
Netscape va inventar JavaScript per a controlar el navegador i afegir dinamisme i 
interactivitat a les pàgines web. 
A pesar del nom, JavaScript i Java no tenen gairebé gens que veure l'u amb l'altre. Java 
és un llenguatge de programació amb totes les funcions , desenvolupat i comercialitzat 
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per Sun Microsystems, però els genis del màrqueting de Netscape van aprofitar que per 
les dates que JavaScript va ser creat, Java tenia molta premsa i van decidir rebatejar-lo, ja 
que en principi li van posar LiveScript. 
 
Sovint es diu a JavaScript "llenguatge d'escriptura de guions" (llenguatge scripting). Un 
guió JavaScript és un programa contingut internament dintre d'una pàgina HTML o 
resideix en un arxiu extern. 
 
 

2.5.1. El que es pot fer amb JavaScript: 
 
 Permet crear una interfície d'usuari activa , el que ofereix retroalimentació als 

visitants segons naveguen per les pàgines. 
 

 Assegurar-se que els usuaris introdueixen informació vàlida en els formularis, que 
ens estalviarà temps i diners. 

 
 Si els formularis requereixen càlculs, es poden realitzar amb JavaScript en 

l'ordinador de l’usuari sense necessitat de cap procés del costat servidor. 
 Crear sobre la marxa pàgines HTML personalitzades, depenent d'accions 

executades per l'usuari. 
 Com té un conjunt de funcions de data i hora, pot generar documents amb 

rellotges, calendari i hora. 
 També pot ocupar-se de formularis, establir cookies i crear aplicacions basades en 

la Web. 
 
 

2.5.2. El que no es pot fer amb JavaScript: 
 
JavaScript és un llenguatge del costat servidor, és a dir, està dissenyat per a fer el seu 
treball en l'ordinador de l'usuari. Per això aquest llenguatge sofreix algunes limitacions, la 
majoria d'elles per raons de seguretat: 
 
 No permet llegir o escriure arxius en les màquines client. Perquè una pàgina web 

no pugui escriure virus ni llegir o manipular arxius en el disc dur de l'usuari. L'única 
excepció és que pot escriure en l'arxiu cookie del navegador. 

 No permet l'escriptura d'arxius en les màquines del servidor. Es necessitarà un 
programa per a manipular i emmagatzemar dades, per exemple PHP. 

 No pot tancar una finestra que no ha obert. Això és així per a evitat que un lloc 
prengui el control del navegador i comenci a tancar finestres d'altres llocs. 

 
 
JavaScript és un llenguatge orientat a objectes. Els objectes amb els quals tracta són 
finestres, formularis i els elements dels formularis, com els botons i les caselles de 
verificació. 
 
Per a manipular els objectes dintre d'un document, HTML ha de ser escrit de manera que 
els guions ho puguin utilitzar fàcilment. Això significa bàsicament escriure un codi XHTML 
modern i compatible amb els estàndards, i utilitzar CSS per a separar l'estructura del 
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document de la seva presentació. 
 
Els documents XHTML han de tenir fulles d'estil externes que defineixin els estils que 
s'utilitzen dintre del document i el codi JavaScript també ha de trobar-se en un document 
extern que contingui únicament JavaScript. És a dir, els llocs contindran tres tipus d'arxius: 
 
 XTML amb el contingut i l'estructura de la pàgina. 
 CSS: controla l'aparença i la presentació. 
 JavaScript: controla el comportament de la pàgina. 

 
 
Utilitzar guions externs és molt útil ja que amb freqüència és necessari que diverses 
pàgines HTML hagin de compartir un guió, a més facilita el manteniment del lloc. Aquest 
arxiu extern es denomina arxiu.js, i per a cridar-lo s’afegeix l'atribut src en l'etiqueta script. 
 
 
Els guions es poden col·locar en dos llocs possibles de la pàgina HTML: entre les 
etiquetes <head> i </head> o entre <body> i </body> . Hi ha una etiqueta contenidora 
HTML que designa els guions, que como és obvi, comença per <script> i acaba per 
</script>. 
 
Perquè un guió JavaScript funcioni es necessita les etiquetes: 
 
<script language=”Javascript”type=”test/javascript”src=”arxiu.js”></script> 
 
 

2.5.3. Funcions 
 
Funció és un conjunt de sentències JavaScript que realitza una tasca. Cada funció ha de 
rebre un nom i pot ser cridada per altres parts del guió tantes vegades com sigui 
necessari durant l'execució. 
 
Una funció consisteix en la paraula function seguida pel nom de la funció, i una clau 
d'obertura a continuació. Les sentències que la constituïxen es col·loquen en les línies 
següents. Es tanca amb altra clau. 
Un exemple de funció podria ser aquest: 
 

function nomenar(){ 
alert (“Nomenar tots els elements”); 
} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
                                                        Sistema d’Informacions i Comunicacions de l’EPSEVG 
____________________________________________________________________ 
 

24 
 

2.6. Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 
 
En 2005 van aparèixer noves aplicacions web que ràpidament es van popularitzar, 
algunes de la mà de Google, com Gmail i Google Maps, i d’altres com Flickr i el portal Mi 
Yahoo!. El denominador comú de tots aquests llocs era que actuaven gairebé com 
aplicacions d'escriptori, amb interfícies d'usuari ràpides i sensibles. En lloc de l'aplicació 
web tradicional, on l'usuari fa clic, espera uns segons que el servidor respongui i es 
refresca la pàgina, per a després repetir-se el procés, aquests nous llocs són més 
reactius, actualitzen les pàgines amb més rapidesa i proporcionen major interactivitat. 
 
La novetat d'aquests llocs era Ajax. Les tècniques de Ajax poden utilitzar-se per a crear 
llocs més reactius i atractius. 
 
Ajax no és en si una tecnologia nova, és una tècnica que combina diverses tecnologies 
web ja existents: 
 
 S'utilitza XHTML i CSS per a l'estructura i la presentació. 
 La visualització i manipulació de pàgines es realitza amb el Model d'objecte de 

document.(DOM) 
 Amb l'objecte XMLHttpRequest del navegador es transfereixen dades entre el client 

i el servidor. 
 S'utilitza XML com format per a les dades que flueixen entre el client i el servidor. 
 S'utilitza JavaScript per a mostrar i interactuar dinàmicament amb tot l'anterior. 

 
 
Una aplicació Ajax col·loca un intermediari entre l'usuari i el servidor, que proporciona una 
interfície a l'usuari i respon si l'acció no requereix una sol·licitud al servidor. Això permet 
que el navegador reaccioni immediatament a moltes de les accions de l'usuari i fa que la 
pàgina web actuï amb més rapidesa. 
Quan l'acció no necessita resposta del servidor, l'usuari pot seguir interactuant amb 
l'aplicació i la pàgina s'actualitzarà quan les dades sol·licitades arribin. L'important és que 
les accions de l'usuari no es detenen perquè calgui esperar pel servidor. 
 
 

2.7. JavaScript i Ajax mitjançant jQuery 
 

2.7.1. JavaScript amb jQuery 

Encara que la llibreria més coneguda i utilitzada fins fa poc era Prototype, ha sortit una 
nova nomenada jQuery, que inclou moltes de les idees de Prototype i afegeix moltes de 
noves. És una llibreria molt petita, ràpida, lleugera i amb moltes d’utilitats. 

JQuery és una llibreria JavaScript  que simplifica el desenvolupament  de la part de client 
de les aplicacions web, es a dir, fa fàcil crear pàgines web amb les aplicacions dinàmiques 
complexes. 
 
Per utilitzar la jQuery solament es necessari descarregar la llibreria i fer un enllaç a les 
pàgines  amb l’únic arxiu JavaScript que la forma: 
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<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
 

La funció  getElementById() és possiblement  la més utilitzada al desenvolupar aplicacions web, 
ja que permet seleccionar un element a partir del seu atribut  “id”. A més, existeixen altres dos 
funcions relacionades: getElementsByTagName() i getElementsByName(). jQuery inclou la 
funció $() como una alternativa més ràpida i completa per a seleccionar qualsevol element de la 
pàgina: 

 
 
Amb JavaScript: 
 
// Seleccionar un element 
 
document.getElementById("Nou"); 
 
 
// Seleccionar tots els enllaços 
 
document.getElementsByTagName("a"); 

 
 
Amb jQuery 
 
// Seleccionar un element 
 
$("#Nou"); 
 
// Seleccionar tots los enllaços 
 
$("a"); 
 
 

2.7.2. Ajax amb jQuery 
 

Ara que la majoria d’aplicacions web han d’incorporar interaccions creades amb  Ajax, jQuery 
permet incloure-les sense cap tipus de dificultat. Els següents exemples mostren lo senzill que es 
realitzar algunes interacciones comuns amb Ajax: 

// Carregar el contingut de una pàgina HTML en un element 
 
$("div#notícies").load("notícies.html"); 
 
// Descarregar un script des del servidor i executar-lo 
 
$.getScript("/ruta/fins/script.js"); 
 
// Petició GET al servidor amb paràmetres i funció de resposta 
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// La petició  POST es idèntica, excepte que es canvia $.get por $.post 
 
$.get("/ruta/hasta/el/scriptDelServidor.php", 
 
{ idProducte: "AX00342", quantitat: "3" }, 
 
function(data){ 
alert("Se ha inclòs: " + data); 
} 
); 
 

A més, jQuery inclou moltes altres funcions per a construir peticions Ajax complexes i per a 
notificar al usuari el inici/execució/finalització de las peticions Ajax. 

 
Efectes visuals: 
 
Totes les aplicacions web modernes incorporen petits efectes visuals y animacions que, si 
s’utilitzen de forma adequada, milloren la interacció amb la aplicació i la seva  usabilitat. 
jQuery inclou de sèrie els efectes visuals més utilitzats pels dissenyadors, podent 
controlar mitjançant  les seves opcions la duració de cada efecte: 
$("p").hide();        // Ocultar un element 
$("p").show();        // Mostrar un element 
$("p").toggle();      // Si estava ocult, mostrar-lo; si era visible, ocultar-lo 
$("p").show("slow");  // Mostrar l’element amb una animació molt suau 
$("p").slideToggle("fast"); // Desplegar/ocultar l’ element amb  una animació molt ràpida 
$("p").fadeOut();     // L’ element desapareix 
 
Altres utilitats: 
 
jQuery inclou moltes altres funcions per a facilitar el desenvolupament  de les aplicacions 
web, entre d’altres: 
// Obté el valor de la propietat "color" de CSS del primer paràgraf de la pàgina 
 
$("p").css("color"); 
 
// Estableix el valor de la propietat "color" de CSS 
 
$("p").css("color","red"); 
 
// Estableix varies propietats CSS d’un element 
 
$("p").css({ color: "red", background: "blue", font-weight: "bold" }); 
 
// Oculta tots els elements d’un formulari 
 
$(Formulari.elements).hide(); 
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// Retorna "true" si el navegador es alguna versió de Internet Explorer 
 
$.browser.msie 
 
 
// Afegeix la classe CSS a tots els elements o la treu si ja la tenien establerta 
 
$("p").toggleClass("seleccionat"); 
 
Com utilitzar AJAX amb jQuery: 
 
jQuery porta incorporat un "mòdul" de AJAX, que fa molt fàcil la seva utilització. Accedim  
a la funció de la següent manera: 
 

$(document).ready(function(){ 
$.ajax({ 
}); 
}); 
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3. Eines Utilitzades 
 
Les eines utilitzades són diferents programes que fan la feina més senzilla. 
 

3.1. Dreamweaver 
 
Dreamweaver Macromedia és un dels programes més utilitzats en tot el món per la 
creació de pàgines Web. És empleat tant per professionals com per persones que volen  
crear  la seva primera pàgina, ja que és molt senzill e intuïtiu. 
 
És el programa que s`ha utilitzat per implementar les pàgines web i alhora comprovar el 
disseny de les pàgines. 
 
Per poder accedir al meu projecte he hagut de crear un lloc amb les dades del servidor, 
on es necessari un usuari i contrasenya per motius de seguretat. En aquesta  figura es 
mostra la configuració del lloc. 
 

 
 

Figura 3. Configuració lloc 
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En la  següent figura es pot observar la zona de treball, per fer més fàcil la feina jo la vaig 
dividir en tres finestres: en la part superior es mostra el codi de la pàgina, en la part 
inferior el disseny i en la part esquerra l’estructura d’arxius. 
A més es pot veure que marca el codi HTML i PHP amb diferents color, això fa més senzill 
la detecció i posterior solució dels possibles errors que es produeixen en la programació. 
 
 

 
 

Figura 4. Zona de treball Dreamweaver 
 

3.2. Filezilla 3.2 
 
Filezilla és un software de codi obert per transferir arxius a través d’Internet que es 
distribueix gratuïtament. És una multi-plataforma  FTP, FTPS i SFTP client ràpida i fiable  
amb una interfície gràfica molt intuïtiva per l’usuari. 
Les seves característiques principals són: 
 
 Fàcil d’utilitzar 
 Suporta FTP, FTP sobre SSL/TLS (FTPS) i SSH File Transfer Protocol (SFTP). 
 Multi-plataforma, funciona amb Windows, Linux, *BSD, Mac OS X, etc... 
 Suporta IPv6 
 Suporta la transferència d’arxius de gran mida>4GB 
 Els límits de velocitat de transferència són configurables 
 Exploració de directoris sincronitzada 
 Suport Drag & drop (Arrastrar i soltar) 
 Filtres Filename 
 Assistent de configuració de xarxa 
 Recerca d’arxius remots 
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Filezilla utilitza múltiples sessions de FTP: una sessió s’utilitza únicament per navegar pel 
servidor i la resta per fer la transferència d’arxius. D’aquesta manera, sempre es pot 
navegar pel servidor fins i tot durant les transferències. 
 

 
 

Figura 5. Filezilla 
 

3.3. PhpMyAdmin 
 
PhpMyAdmin és una eina de software lliure escrita en PHP amb la intenció de manejar la 
administració de MySQL en la Word Wide Web. 
És compatible amb una amplia gama d’operacions amb MySQL. Les operacions més 
freqüents son el suport de la interfície d’usuari (gestió de base de dades, taules, camps,  
índex, usuaris, permisos, etc) mentrestant té la capacitat d’executar qualsevol sentencia 
SQL. 
Les seves característiques són: 
 Interfície Web intuïtiva 
 Suport a les característiques MySQL com: cercar i esborrar bases de dades, taules, 

camps, índex, eliminar, copiar i modificar bases de dades, executar, editar i marcar 
qualsevol instrucció SQL. 

 Importar dades de CSV i SQL 
 Exportar dades a diferents formats: CSV, SQL, XML, PDF, Word, Excel, etc 
 Administració de diversos servidors 

 
 

http://wiki.filezilla-project.org/File:Navigating-remote.png�
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3.4. Mozilla Firefox i Internet Explorer 
 
Per poder visualitzar les pàgines és necessari un navegador. Principalment he utilitzar 
Mozilla Firefox perquè té algunes eines que no tenen altres, com ara Firebug que detectar 
errors d’estil i optimitzar  les pàgines a l’hora que corregeix inconvenients amb JavaScript. 
Però com Internet Explorer és un navegador que utilitzar molta gent, també he comprovat 
que tot funcionés correctament amb aquest navegador, per cerciorar-me he utilitzat el 
programa IETester. 
 

3.4.1. Firebug 
 
Està integrat a Firefox com ajudar a desenvolupar, avaluar i depurar llocs Web, controlant 
CSS i HTML a temps real, mesurant el temps a carregar per optimitzar o corregir 
possibles inconvenients de JavaScript. 
Ofereix múltiples possibilitats entre les que destaquen: 
Edició d’HTML en temps real, permet veure el codi font i editar-lo mentre es veu com 
queden els canvis fets. 
Inspecciona la fulla d’estils, també es poden editar en temps real. 
Monitorea el temps real de carrega de pàgines, mostrant cada petició realitzada i el temps 
que demora en obtenir-la. 
 
 

 
 

Figura 6. Control de CSS amb Firebug 
 

3.4.2. IETester 
 
És un navegador gratuït que permet tenir la representació i els motors de JavaScript de 
IE8, IE7, IE6 i IE5.5 en Windows 7, Vista i Xp. 
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Figura 7. IEtester 
 

3.5. Fckeditor 
 
Fckeditor és un editor de text HTML que aporta a la web part del poder dels editors de 
escriptori como MS Word. Es pot ajustar plenament a les necessitats dels 
desenvolupadors. Normalment s’utilitza en: 
 
 Sistemes de gestió de continguts (CMS) 
 Llocs web personals 
 Sistemes de blogs 
 Fòrums 

 
Aquest editor de text té varies opcions que es poden configurar segons les necessitats de 
l’usuari com pot ser la barra d’eines per canviar l’aparença o d’altres més avançades com 
el corrector ortogràfic. 
 
Fckeditor suporta: 
 JavaScript 
 AFP 
 ASP 
 ASP.NET 
 ColdFusion 
 Java 
 PHP 
 Python 

 
A més és compatible amb: 
 
 Internet Explorer 
 Firefox 
 Safari 
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 Opera 
 Netscape 

 
És molt fàcil d’instal·lar i de configurar. Es poden personalitzar els botons de la barra 
d’eines segons les necessitats de cadascú. 
 
 
 

 
 

Figura 8.Fckeditor 
 
 

3.6. Kato 
 
Kato és el servidor de desenvolupament i producció de l’EPSEVG. 
Treballa amb un sistema operatiu tipus Linux, amb la distribució Ubuntu Server. 
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4. Resum del  projecte 
 
 
L’EPSEVG és una de les escoles més importants de l’àmbit UPC, per aquest motiu hi 
arriben un munt de notícies, com poden ser esdeveniments, desenvolupament de noves 
tecnologies, conferències, etc. Per això era necessari  fer un sistema per poder distribuir 
tota aquesta informació en els diferents canals de comunicació de l’escola com la web o la 
intranet, diferenciant segons a quins usuaris anaven dirigides: PDI, PAS, estudiants o 
empreses. 
 
Al començament d’aquest projecte ja existia un sistema de comunicació de notícies però 
necessitava canvis importants ja que formaria part de la nova intranet de l’EPSEVG. 
Finalment es va optar per fer un de nou que cobris totes les necessitats dels usuaris i 
gestors de l’aplicació, donant especial importància a millorar aspectes d’administració i 
disseny. 
 
 
En la primera part del projecte es va crear el menú de l’aplicació, molt important e 
imprescindible per controlar tot el sistema de comunicació. El menú canvia segons el perfil 
de l’usuari connectat, hi ha tres tipus: 
 
-Administrador:  és aquell usuari encarregat del manteniment de l’aplicació i gestionar el 
sistema de comunicacions de la informació, es a dir, es la persona que decideix quines 
notícies són publicades, a qui van dirigides  i on s’han de publicar. 
Aquest usuari ha de poder veure les notícies proposades per tothom i controlar el seu 
estat, és a dir, si es una notícia publicada, ell ha de saber on està publicada. També té 
permís per denegar notícies, retornant-les al seu autor. 
 
-Gestor: aquest usuari pot proposar notícies a l’administrador i només podrà veure l’estat 
de les quals és l’autor. 
 
-Consultor: només pot veure aquelles notícies que l’administrador hagi publicat. Aquest 
usuari està pensat pel personal, per exemple, de Consergeria el qual ha d’estar informat 
sobre qualsevol notícia relacionada amb la universitat, encara que només podran 
consultar-les. 
 
En la  segona part   s’havia de  publicar les notícies en els diferents canals de 
comunicació de l’EPSEVG: 
 
-La intranet:  on els usuaris podran veure unes notícies o unes altres depenent del perfil 
que tenen per accedir a la intranet: PDI, PAS, estudiant o empresa. 
 
-La web de la EPSEVG: Aquestes notícies seran públiques i les podrà veure qualsevol 
visitant de la pàgina de l’EPSEVG. 
 
Per últim, dissenyar e implementar un butlletí setmanal destinat al personal de l’escola, a 
estudiants i empreses on l’administrador inclourà les notícies més destacades i enviarà 
per correu electrònic als destinataris. També s’ha dissenyat la hemeroteca de comunicats, 
on els usuaris podran consultar tots els butlletins destinats al seu perfil. 
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5. La intranet de l’EPSEVG 
 
L’aplicació esta ubicada dins de la intranet de l’escola, per això es fa una breu explicació 
de les nocions que hem de tenir sobre la intranet i les pautes que han de seguir totes les 
aplicacions. 
 
La intranet està dirigida al personal de l’escola, estudiants i les empreses, els quals estan 
dividits en diferents perfils: 
 
 PDI/PAS esta format per el personal docent, investigador i pel personal 

administratiu de l’escola. La intranet necessita saber el seu DNI, nom, cognoms, 
data de naixement, etc. També un històric de les altes i baixes d’aquest personal. 

 Estudiants bàsicament es necessita el DNI, codi d’estudiant, nom i cognoms. 
 Becaris, aquest perfil va ser creat perquè els becaris seran els encarregats de 

desenvolupar aplicacions a la Intranet i per tant necessiten un permís especial. 
D’aquest perfil es necessita el DNI, nom, cognoms, domicili i departament. 

 Empreses, ja que a vegades es realitzen convenis de treball amb la universitat, les 
empreses necessiten entrar a la Intranet per gestionar i publicar les ofertes de 
treball. Es necessita saber el CIF i el nom de l’empresa. 

 
No hi ha cap restricció quan un membre de l’escola pertanyi a més d’un perfil alhora, però 
quan es validi caldrà diferenciar el perfil amb el que vol accedir. Per exemple, un estudiant 
que també sigui becari. 

 
Existeixen restriccions depenent del perfil de l’usuari i de l’aplicació a la que es vulgui 
accedir, per això s’han definit diversos permisos: 
 
 Permís d’administrador: aquet usuari té accés total a la gestió de l’aplicació de la 

qual té aquest tipus de permís. 
 Permís de gestor: només podrà gestionar el seu espai personal dins de l’aplicació. 
 Permís de consulta: aquest permís és el més restrictiu ja que només dona accés a 

visualitzar les dades de l’aplicació. 
 

5.1. Validació a la intranet 
 
Pel que fa a la seguretat, la intranet utilitza la validació LDAP proporcionada per la UPC a 
través d’un login i password. Aquest tipus de validació comprova si l’usuari esta registrat a 
la base de dades de la UPC i amb quin perfil. 
A més també utilitza un sistema de sessions on les dades de l’usuari validat 
s’emmagatzemen. 
 
A figura 8 es pot veure la pantalla d’inici de la intranet, on l’usuari s’haurà de validar amb 
un nom d’usuari i una contrasenya. 
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Figura 9. Pantalla d'inici de la intranet 
 
 
Una vegada dins de la intranet, si l’usuari té més d’un perfil, tindrà que decidir amb quin 
perfil vol accedir. 
 
 
 

 
 
 

Figura 10. Pantalla per accedir amb un perfil o un altre 
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5.2. Base de dades 
 
El sistema gestor de BBDD utilitzat a l’EPSEVG és el MySQL 5.X. 
 
 El nom de les taules de les aplicacions han de tenir la següent estructura: 

 
3 caràcters de l’aplicació_nom taula   Ex: sic_notícies 

 
 El nom de les taules generals començaran per 340. Ex: 340_personal 
 Les vistes tindran que tenir la següent estructura: 

 
3 caràcters+v+_nom de la taula  Ex: sicv_notícies 

 
Els noms de les taules,  dels seus camps i de les vistes han de ser en minúscula i 
separats per guió baix. 
 
La relació de bases de dades del sistema és: 
 
 epsevgsql: Base de dades amb les taules que actualment són de la BBDD 

epsevg-sio del SQL SERVER. 
 epsevghoredat: Base de dades amb les taules que actualment són a la BBDD 

Ghoredat del SQL SERVER. 
 epsevg: Base de dades que conté les taules dels projectes a desenvolupar a 

l’EPSEVG (intranet) 
 prisma: Base de dades solament lectura, que conté dades del sistema PRISMA. 
 joomlaepsevg: Base de dades del sistema joomla. 

 

5.3. Relació taules de la Base de dades de 
l’EPSEVG 
 
Taules generals de l’EPSEVG: 
 
Les dades personals de PDI/PAS de l’EPSEVG estan a la taula 340_personal , la 
informació dels grups als quals pertanyen estan en 340_personal_grups i l’històric de la 
seva vida laboral a l’escola estan en 340_personal_historic. 
En la taula 340_horari està la informació dels horaris dels grups dels diferents plans 
d’estudi i a la 340_empreses la informació de validació d’empreses. 
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Figura 11. Taules de la base de dades epsevg. 
 
 
 
Taules generals de la intranet: 
 
La taula d’aplicacions de la intranet es diu int_aplicacio. 
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Figura 12. Taula int_aplicacio de la base de dades epsevg. 
 
La taula de definició de permisos de les aplicacions s’anomena int_permis_aplicacio. 
Aquesta taula es imprescindible per  la meva aplicació, ja que amb aquesta taula sabem 
qui és la persona que es connecta i segons el seu perfil, quines notícies hem de mostrar 
al inici de la sessió. 
 

 
 

Figura 13. Taula int_permis_aplicacio 
 

Per registra totes les accions que es fan a la intranet s’utilitza la taula int_registre. 
La taula int_definicio_permisos_aplicacio conté una definició dels permisos de cada 
aplicació. 
 

 
 

Figura 14. Taula int_definicio_permisos_aplicacio de la base de dades epsevg. 
 
Els permisos poden ser: 
 
 Administrador: es registrarà amb la lletra A. 
 Gestor: amb la lletra G. 
 Consulta: amb la C. 
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Taula de la aplicació Sistema d’informacions i comunicacions (sic): 
 
Aquesta taula conté tota la informació sobre les notícies de l’escola. 
 

 
 

Figura 15. Taula sic_notícies de la base de dades epsevg. 
 
I la següent taula conté la informació sobre els arxius adjunts de cada notícia. 
 

 
 

Figura 16. Taula sic_notícies_adjunts de la base de dades epsevg. 
 

5.4. Estructura dels fitxers 
 
Els fitxers han de tenir el següent nom: 
 

3caràctersaplicacio_nom.ext  Ex: sic_funcions.php 
 
Arxius includes generals de la intranet: 
 
header_accesibilitat.php 
meta_epsevg.php 
header_epsevg.php 
footer_epsevg.php 
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google_analytics.php 
 

5.5. Aplicacions de la intranet 
 
 
La estructura de les aplicacions dins de la intranet serà la següent: 
 

 
En el meu cas serà: 
  

 
 

 
 
 
L’arxiu d’inici d’una aplicació estarà ubicat a la carpeta apps/aplicacio i el nom serà: 
 

3caràcters_index.php 
 
 

 
 

Figura 17.Estructura de la aplicació sic dins de la intranet 
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5.6. Estil de programació en PHP 
 
Actualment la versió de PHP és la 5.2 
 
Funcions: 
 
Les funcions s’han d’anomenar de la següent manera: 
 

Accio_nomfuncio  Ex:get_notícia(); 
 
La estructura de l’arxiu de funcions de l’aplicació serà del tipus: 
 
//funcions get 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 
//funcions insert 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 
//funcions delete 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 
//funcions update 
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ 
 
Si hi ha moltes funcions es dividirà l’arxiu en subarxius. 
 
 
 
Variables generals de la intranet: 
 
Variables generals d’usuari: 
 
SESSION[“perfil”] 
SESSION[“nom”] 
SESSION[“cognom”] 
SESSION[“dni”] 
SESSION[“dni_master”]→Solament lectura 
SESSION[“aplicacio”] 
SESSION[“id_aplicacio_actual”] 
SESSION[“codi_departament”] 
SESSION[“codi_departament_master”] →Solament lectura 
 
Variables generals de BBDD: 
 
SESSION[“servidor”] 
SESSION[“usuario”] 
SESSION[“password”] 
SESSION[“db_prisma”] 
SESSION[“db_epsevgsql”] 
SESSION[“db_epsevg”] 
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Estàndard CSS: 
 
Hi ha 3 CSS general de la intranet: 
 
template_css.css 
header.css 
footer.css
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6. Validació de l’aplicació 
 
Quan l’usuari accedeix a la intranet amb el seu nom d’usuari i contrasenya, a més de la 
validació LDAP comentada anteriorment, es creen unes variables sessió amb el dni, nom i 
cognom de la persona. L’aplicació de notícies utilitza aquestes variables sessió per saber 
si l’usuari esta validat, amb que perfil  i  si té permís per accedir-hi. 
 
Quan l’usuari es validi a la intranet veurà la seva pàgina principal on estan publicades les 
notícies destinades per al seu perfil i podrà consultar la hemeroteca de comunicats, 
encara que no tingui permís per l’aplicació de notícies, ja que per accedir a aquesta part 
del projecte no és necessari. 
 
 

 
 

Figura 18. Pàgina principal de la intranet
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7. Manual d’administrador 
 
 
L’usuari amb perfil d’administrador és l’encarregat del manteniment i gestió de l’aplicació. 
Per fer aquest menú s’ha utilitzat tecnologia JavaScript i ajax mitjançant la llibreria jQuery, 
d’aquesta forma s’aconsegueix donar més dinamisme a l’aplicació i que totes les 
modificacions es realitzin en temps real 
 
 
 
Per accedir a les notícies l’usuari amb permís administrador ha de pitjar sobre la opció 
“Notícies” del menú lateral. 
 

 
 

Figura 19. Opcions menú esquerra 
 
 
 El menú per l’usuari administrador que es mostrarà a la pantalla serà el següent: 
 

 
 

Figura 20. Menú d’administració 
 
 
Des d’aquí l’administrador pot  veure totes les notícies proposades per la resta d’usuaris, 
així com l’estat en que es troben i pot realitzar diverses accions com esborrar, modificar, 
publicar, denegar i proposar-ne noves notícies. 
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7.1. Accions del mode administrador 
 
En aquest apartat es fa una breu explicació de totes les accions que pot realitzar l’usuari 
amb perfil d’administrador. 
 

 

 
 

Figura 21. Accions mode administrador 
 
Estat: 
 
Observant el menú l’usuari pot saber l’estat de les notícies. Aquestes poden tenir tres 
estats: 
 

Denegat: quan la notícia es retornada al seu autor per qualsevol motiu. 

Pendent: Aquest és el seu estat d’inici. 

Publicat: quan la notícia ha estat publicada. 
 
Creació de notícies: 
 
L’usuari amb perfil d’administrador, pot proposar notícies i  publicar-les. 
 
Per crear una notícia nova ha de polsar sobre “Notícia nova” , situat a la part superior del 
menú  i a continuació omplir el formulari amb la informació de la notícia proposada. 
 

 
 

Figura 22. Crear notícia nova 
 
A la figura següent es pot veure el formulari per crear una nova notícia i tots els camps 
que s’han d’omplir, com el títol, sinopsi, contingut, mes informació i en el cas de voler 
adjuntar un o més arxius, els camps arxiu adjunt, text link i tipus d’arxiu. El camp arxiu 
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adjunt té la opció d’adjuntar una foto associada a la notícia, es a dir que es mostrarà com  
part del seu contingut. 
 
 

 
  

Figura 23. Formulari de creació de notícies 
 
En el cas de voler adjuntar més d’un arxiu, s’ha de polsar el botó “Adjuntar un altre 
arxiu”, i automàticament es visualitzaren els camps de arxius adjunts. Es poden adjuntar 
tants arxius com siguin necessaris. 
 

 
 

Figura 24. Botó adjuntar arxiu 
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Figura 25. Arxius adjunts 
 
Denegar notícies: 
 
 
Els motius pels quals l’administrador pot denegar una notícia són diversos, però el més 
comú  és que la notícia no sigui d’interès per la resta d’usuaris. 
 
Quan l’administrador vol denegar una notícia només ha de polsar el botó “denegar” 

i la notícia serà denegada automàticament. 
 
 
 
L’usuari sabrà que la notícia està denegada perquè el botó “denegar” i l’estat canviaran 
de color. 
 

 
 

Figura 26. Notícia denegada 
 
 
Publicar/Despublicar notícies: 
 
Amb aquesta instrucció l’usuari pot decidir on es publica  o despublica una notícia, només 

premen el botó“publicar/despublicar” . 
 
Al polsar aquest botó surt una submenú amb tots els possibles llocs on la notícia pot ser 
publicada. 
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Figura 27.Submenú publicació 
 
 

Web de l’EPSEVG 

Intranet estudiants 

Intranet PDI 

Intranet PAS 

Empresa 
 
Quan l’usuari vol publicar en qualsevol d’aquets llocs només ha de polsar a sobre de la 
imatge i la notícia es publicarà automàticament. L’administrador sabrà que s’ha publicat 
per que el fons de la imatge es posarà de color verd. Per aconseguir aquest canvi de color 
s’han  modificat els estils CSS que la imatge tenia aplicats. 
 

 
 

Figura 28. Submenú publicació, notícia publicada 
 
En cas de voler despublicar els passos són els mateixos, però ara el fons de la imatge 
tornarà al seu color original. 
 
Quan es publica una notícia es produeixen diversos canvis,en temps real, a les icones de 
la notícia publicada: 
 
 

 
 

Figura 29. Notícia no publicada 
 

 
 

Figura 30. Notícia publicada 

La icona que més problemes ha donat ha estat la de “modificació” , ja que quan la 
notícia esta publicada no es pot modificar res i això suposava haver de “trencar” el link per  
bloquejar l’accés a una possible modificació. I tot això sense haver de recarregar la pàgina 
per poder veure els canvis. 
 
Una altre manera de publicar o despublicar una notícia es mitjançant el formulari de 
actualització, que s’explica més endavant. 
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Figura 31. Publicar/Despublicar mitjançant el formulari d’actualització 
 
Les notícies publicades a la intranet són visibles en la seva pàgina principal, on es 
comprovarà el perfil de l’usuari i es mostren aquelles notícies destinades per a ell. 
 

 
 

Figura 32. Publicació de notícies a la pàgina principal de la intranet. 
 
 
Les notícies publicades a la nova Web de l’EPSEVG són visibles al mòdul de la pàgina 
creat específicament per aquest fi. 
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Figura 33. Web de l’EPSEVG 
 

Modificar: 
 
Qualsevol notícia no publicada pot ser actualitzada o modificada per l’usuari 
administrador. Per modificar una notícia ja publicada primer s’ha de despublicar. 

Per fer una modificació o actualització s’ha de polsar el botó “Modificar”  i en la 
pantalla apareixerà un formulari amb tota la informació de la notícia emmagatzemada a la 
base de dades. 
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Figura 34. Formulari d’actualització 
 
Com es pot observar a la figura anterior, les dades de la notícia són agafades de la base 
de dades per poder ser modificades o actualitzades en qualsevol moment, es pot 
modificar qualsevol informació ja que tot es editable, menys el nom de l’autor i la data de 
creació. 
 
També es pot publicar o despublicar des d’aquest formulari, polsant sobre la casella de 
verificació corresponent i a continuació pitgen  el botó . 
 
 

 
 

Figura 35. Publicació des del formulari d’actualització 
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Els arxius adjunts de la notícia poden ser esborrats sense necessitat de donar al botó 

, simplement farem clic a esborrar . També poden ser visualitzats per 

l’usuari pitjant al botó “visualitzar” . 
 

 
 

Figura 36. Arxius adjunts 
 
La acció d’esborrar els arxius adjunts també ha estat una mica complicada, ja que els 
arxius s’han de pujar al servidor i emmagatzemar-los a la base de dades, per tant a l’hora 
d’esborrar s’havia d’eliminar del dos llocs. 
 
Esborrar: 
 
Les raons per les que es pot voler esborrar una notícia poden ser per antiguitat, per que 
ha estat denegada o simplement alguna errata en la notícia. 

Qualsevol notícia pot ser esborrada de l’aplicació i la base de dades amb la icona  , 
al pitja a sobre sortirà un missatge per advertir a l’usuari i assegurar-se de que aquesta és 
la acció que realment es vol realitzar. 
 

 
 

Figura 37. Missatge per advertir a l’usuari de l’eliminació d’una notícia. 
 
 
 
Quan s’esborra una notícia també s’eliminen els seus arxius adjunts, tant de la base de 
dades com del servidor. 
 
Visualitzar: 
 
Amb un simple clic sobre el títol de la notícia es pot visualitzar el seu contingut. 
  
A la següent figura es pot veure la visualització de la notícia tal i com la veure l’usuari. 
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Com es pot observar no es pot modificar res. 
 
 

 
 

Figura 38.Visualtizació de la notícia 
 
 
 
Butlletí: 
 
Aquesta opció serveix per donar informació a l’usuari sobre quines notícies estan 
publicades en butlletins i quines no. 
Tenim diversos estats: 
 

 quan la noticia no esta publicada a cap butlletí 

 quan la notícia ha esta publicada en un o diversos butlletí 
 
En el cas de que la notícia estigui publicada en algun dels butlletins, fent clic a la icona es 
pot saber concretament en quin. 
 

 
 

Figura 39. Informació sobre els butlletins en els que esta publicada la notícia 
 
 
Creació del butlletí setmanal: 
 
L’usuari administrador es l’encarregat de crear el butlletí setmanal, que s’explica amb més 
detall al següent apartat. 
 
Per accedir al menú de gestió de butlletins s’ha de polsar la opció “Butlletins” del menú 
de l’esquerra. 
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Figura 40. Opcions menú esquerra 
 
A la figura següent es pot veure el llistat de butlletins segons el seu destinatari. Com es 
pot observar es poden realitzar diverses accions, com esborrar, modificar, donar d’alta, 
visualitzar i enviar per correu electrònic. 
 

 
 

Figura 41. Llistat de butlletins segons el seu destinatari 
 
 
Hemeroteca de comunicats 
 
A més de totes aquestes accions, l’usuari amb perfil de gestor podrà accedir a la 
hemeroteca de butlletins, aquesta opció s’explica amb més detall en el punt 8.Butlletins. 
 
Per poder accedir només caldrà pitjar sobre la opció “Hemeroteca de comunicats” del 
menú situat a l’esquerra. 
 
 

 
 

Figura 42. Opcions menú esquerra 
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Figura 43. Hemeroteca 
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8. Butlletins 
 
El butlletí és com una mena de diari digital, on l’administrador publica les notícies que 
considera més importants o interessants de la setmana i les fa arribar als seus 
destinataris mitjançant correu electrònic. 
 
Els destinataris dels butlletins són: 
 
 PDI/PAS 
 Estudiants 
 Empreses 
 Premsa 

 
Per accedir al menú de gestió de butlletins s’ha de polsar la opció “Butlletins” del menú 
de l’esquerra. 
 

 
 

Figura 44. Opcions menú esquerra 
 
El menú que apareixerà quan l’usuari pitgi sobre aquesta opció és el següent: 
 
 

 
 

Figura 45. Llistat comunicats segons el seu destinatari 
 
 
Com es pot observar a la figura anterior, els comunicats estan classificats segons el seu 
destinatari. A més hi ha varies accions que es poden realitzar com esborrar, modificar, 
donar d’alta, visualitzar, enviar per correu electrònic i crear un nou butlletí. 
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8.1. Accions d’administració de butlletins 
 
 

 
Figura 46. Accions d’administració de butlletins 

 
 
Estat: 
 
Observant el menú l’usuari pot veure l’estat dels butlletins. Aquets poden tenir dos estats: 
 

Esborrany: quan el butlletí ha estat creat, però encara no està finalitzat. 

Finalitzat: quan està finalitzat.  
 
Enviar 
 
Aquesta opció també ens donar informació sobre l’estat del butlletí, ja que una vegada 
finalitzat, l’administrador l’enviarà per correu electrònic als destinataris, pels quals ha estat 
creat. 
 Segons l’estat del comunicat es mostrarà una icona o una altre. 
 

 quan l’estat sigui esborrany. 

 quan l’estat sigui finalitzat però no enviat. 
 quan l’estat sigui enviat. 
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Per poder enviar el butlletí per correu electrònic, la casella “Enviar” ha de tenir la icona 

 activada, es a dir, que el butlletí estigui finalitzat. Quan l’administrador faci clic sobre 
aquesta icona, els destinataris rebran un correu electrònic amb el link on trobaran el 
butlletí.  
 
 

 
 

Figura 47. Correu electrònic que rebran els destinataris dels butlletins 
 
Una vegada els comunicats/butlletins son enviats passen a formar part de l’hemeroteca, 
on el destinatari podrà consultar tots els que hagi rebut. 
 

 
 

Figura 48. Hemeroteca de comunicats/butlletins 
 
Esborrar 
 
Els butlletins poden ser esborrats de l’aplicació per diverses raons, com pot ser la 
antiguitat, per una errata, etc. 
 
Per esborrar només cal fer clic sobre el botó “Esborrar” , per advertir a l’usuari de 
que esta esborrant un registre, surt un missatge d’avís i si l’usuari accepta, 
automàticament el registre s’esborra de la base de dades. 
 

 
 

Figura 49. Missatge d’avís 
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Crear butlletí 
 
Per crear un nou butlletí, només cal anar a l’opció “Afegir Butlletí” situat a la part 
superior del menú. 
 
 

 
 
Al polsar apareix un nou menú, on l’usuari crearà el butlletí, decidint el seu destinatari. 
 

 
 

Figura 50.Creació del nou butlletí 
 

 
 

Figura 51. Possibles destinataris 
 
Aquest comunicat encara estarà buit, es a dir, només contindrà el títol, el destinatari, i 
l’estat, que en principi serà esborrany. Si en aquest punt l’usuari pitja sobre el botó 
“Visualitzar” advertirà que encara no hi ha cap notícia creada, com es pot observar a la 
següent figura. 
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Figura 52. Missatge al previsualitzar un butlletí sense notícies creades 
 
Per donar d’alta el butlletí, l’usuari ha de introduir notícies, escollint les que li semblen més 
interessants. 
 
Alta 
 
L’administrador, des del menú principal o des del menú de creació de butlletí, pot donar 

d’alta notícies dins dels butlletins només fent clic sobre el botó “Alta” . 
 

 
 

Figura 53.  Menú principal de butlletins 
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Figura 54. Menú creació de butlletins 
 
 
Les icones canvien segons l’estat del comunicat: 
 

 quan l’estat sigui esborrany, es a dir, no estigui acabat. 
 

  quan l’estat sigui finalitzat, voldrà dir que ja ha estat donat d’alta 
 
 
Quan  l’usuari pitgi sobre el botó “Alta” es carregarà el menú per afegir notícies al butlletí. 
 
 

 
 

Figura 55. Alta de notícies 
 
Per publicar una notícia al butlletí, s’ha d’escollir la notícia, la zona de publicació i l’ordre 
en que es vol publicar dins d’una mateixa zona. Sota el menú apareixeran les notícies 
seleccionades, les quals podran ser esborrades o modificar els seus camps de publicació i 
ordre. 
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Figura 56. Notícies seleccionades per formar part d’un butlletí 
 
Per esborrar una notícia s’ha de polsar la opció “Esborrar” , per advertir de que 
l’usuari a polsat sobre aquesta opció, surt un missatge d’avís. 
 
 

 
 

Figura 57. Missatge d’avís 
 
Si es vol modificar qualsevol camp, només cal pitjar sobre la opció “Modificar”  . El 
formulari d’edició és el següent: 
 

 
 

Figura 58.Formulari de modificació del lloc i ordre de publicació al butlletí 
 
Les notícies es publicaran automàticament a la zona del  butlletí escollida a la casella de 
selecció “Publicació”: 
 
 Noticies destacades 
 Altres notícies 
 Esdeveniments destacats 
 Altres esdeveniments 
 Publicitat 



 
  
                                                        Sistema d’Informacions i Comunicacions de l’EPSEVG 
____________________________________________________________________ 
 

64 
 

 

 
 

Figura 59. Butlletí 
 
 
Prement l’opció “Previsualitzar”, s’advertiran els canvis realitzats durant la creació del 
butlletí.  
 

 
 
 
Quan el butlletí estigui acabat, l’usuari premerà a “Finalitzar”. No caldrà acabar-lo el 
mateix dia, ja que els canvis es guardaran a la base de dades, per poder continuar en 
altre moment. 
 

 
  
 
Modificar: 
 
Si l’administrador canvia d’opinió respecte el contingut que ha escollit pel comunicat o vol 
canviar-lo de zona o d’ordre, el podrà modificar fàcilment només fent clic al botó 
“Modificar”  , des del menú principal o des del menú de creació de butlletí. 
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Figura 60. Menú principal butlletins 
 

 
 

Figura 61. Menú creació butlletins 
 
Mitjançant aquest menú l’usuari administrador pot modificar el contingut del comunicat, 
canviar el títol, destinataris, estat o afegir notícies noves, a més de les opcions de 
previsualitzar i finalitzar (en cas de que no estigui acabat). 
 

 
 

Figura 62. Formulari d’actualització 
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Hemeroteca de comunicats 
 
L’hemeroteca de comunicats és una recopilació de tots els butlletins enviats als diferents 
grups d’usuari: PDI/PAS, estudiants, empresa, premsa. 
 
L’hemeroteca es pot consultar a la pàgina principal de la intranet. 
 

 
 

Figura 63. Consulta hemeroteca a la pàgina principal de la intranet 
 
 
 També podem fer la consulta en l’aplicació de notícies (només els usuaris que tenen 
permís), en el menú esquerra, que varia segons el perfil de l’usuari: 

 
 Administrador: només pels usuaris amb perfil d’administrador. 

 

 
 

L’usuari administrador pot consultar tots el butlletins/comunicats publicats per a tots 
els destinataris: PDI/PAS, estudiants, empresa o premsa. 
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Figura 64. Hemeroteca comunicats usuari amb perfil d’administrador 
          
 Gestor: només pels usuaris amb perfil gestor. 

 

 
 
L’usuari gestor només pot veure aquells butlletins/comunicats destinats al seu 
perfil, que gairebé sempre serà PDI/PAS, excepte en alguns casos especials. 
 

 
 

Figura 65. Hemeroteca comunicats usuari amb perfil de gestor 
 

 Consultor: només pels usuaris amb perfil consultor. 
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L’usuari amb perfil consultor només pot veure aquells comunicats destinats al seu 
perfil, que gairebé sempre serà PDI/PAS, excepte en alguns casos especials. 
 
 

 
 

Figura 66. Hemeroteca comunicats usuari amb perfil de consulta
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9. Manual d’usuari 
 
L’usuari és aquella persona que utilitza l’aplicació, però que té restringits els permisos per 
algunes accions,com per exemple el manteniment o la gestió de l’aplicació. 
Degut al fet de que les funcions del menú són diferents, el manual d’usuari es divideix en 
dues parts: la primera per al permís de gestor i una segona per al de consultor.  
 

9.1. Manual de gestor 
 
El permís de gestor, està destinat al personal de l’escola, tant PDI com PAS, encarregats 
de proposar noves notícies. Aquest usuari a més de  proposar noves notícies, també pot  
modificar-les i esborrar-les, sempre i quan l’administrador no les hagi publicat. 
 
El menú que es mostra per pantalla quan l’usuari es valida és el següent: 
 

 
 

Figura 67. Menú de gestor 
 
Des d’aquest menú l’usuari pot  veure totes les notícies proposades per ell, així com 
l’estat en que es troben i pot realitzar diverses accions com  proposar una notícia nova o 
modificar i esborrar les seves pròpies notícies. 
 
 Per a que l’usuari no tingui dubtes sobre on estan publicades les seves notícies (Web 
EPSEVG, intranet: PDI, PAS, estudiants o empresa), s’ha creat un quadre recordatori. 
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Figura 68. Quadre recordatori dels llocs de publicació. 
 

9.1.1. Accions del mode gestor 
 
En aquest apartat es fa una breu explicació de totes les accions que pot realitzar l’usuari 
amb perfil de gestor. 
 

 
 

Figura 69. Accions 
 
Estat: 
 
Observant el menú l’usuari pot saber l’estat de les notícies. Aquestes poden tenir tres 
estats: 
 

Denegat: quan la notícia es retornada al seu autor per qualsevol motiu. 

Pendent: Aquest és el seu estat d’origen, 

Publicat: quan la notícia ha estat publicada. 
 
Lloc de publicació: 
 
El lloc de publicació, dona informació a l’usuari amb permís gestor, sobre on les seves 
notícies han estat publicades. 
  
El lloc de publicació pot ser: Web de l’EPSEVG, intranet PDI, PAS, estudiants o empresa i 
la notícia pot estar publicada en tots alhora o només en alguns, això serà decisió de 
l’administrador. 
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Quan una notícia es publicada, les opcions d’esborrar o modificar es deshabiliten. 
 
Creació de notícies: 
 
L’usuari gestor pot proposar noves notícies. 
 
Per crear una notícia nova ha de polsar sobre “Notícia nova” , situat a la part superior del 
menú  i a continuació omplir el formulari amb la informació de la notícia. 
 

 
 

Figura 70. Crear notícia nova 
 
A la figura següent es pot veure el formulari i tots els camps que s’han d’omplir per crear 
una notícia nova, com per exemple el títol, sinopsi, contingut, mes informació i en el cas 
de voler adjuntar un o més arxius adjunts, s’han d’omplir els camps arxiu adjunt, text link i 
tipus d’arxiu. El camp arxiu adjunt té la opció de posar una foto associada a la notícia, es 
a dir, l’usuari pot introduir una fotografia que formarà part del contingut de la notícia. 
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Figura 71. Formulari de creació de notícies 
 
En el cas de voler adjuntar més d’un arxiu, s’ha de polsar “Adjuntar un altre arxiu”, i 
automàticament es visualitzaran els camps d’arxius adjunts. Es poden adjuntar tants 
arxius com siguin necessaris. 
 

 
 

Figura 72. Botó adjuntar arxiu 
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Figura 73. Arxius adjunts 
 
Modificar:  
 
Aquest opció està destinada a la correcció de possibles errors o faltes d'ortografia i per 
actualitzar o modificar la informació de la notícia. 

Per fer una modificació, actualització o correcció s’ha de polsar el botó “Modificar”  i 
en la pantalla apareixerà un formulari amb tota la informació de la notícia 
emmagatzemada a la base de dades. 

Quan en comptes d'aparèixer la icona de modificar  apareix la icona d’accés denegat

, vol dir que la notícia ha estat publicada i que per tant no es poden fer 
modificacions. 
 
Com es pot veure a la figura, tot es editable excepte el nom del autor, la data i l’estat de la 
notícia.  
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Figura 74. Formulari modificació o actualització 
 
Els arxius adjunts es poden esborrar i visualitzar des d’aquí i també es poden afegir de 
nous. El camp arxiu adjunt té una opció per afegir una foto associada a la notícia, que vol 
dir, que l’usuari vol que sigui inclosa amb el contingut de la notícia. 
 
Els arxius adjunts de la notícia poden ser esborrats sense necessitat de donar al botó 

, fent clic a esborrar . També poden ser visualitzats per l’usuari pitgen a 

botó “Visualitzar” . 
 

 
 

Figura 75. Arxius adjunts de una notícia 
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Esborrar: 
 
Les raons per les que es pot voler esborrar una notícia són per antiguitat, per que ha estat 
denegada o simplement alguna errata en la notícia. 
Qualsevol notícia pot ser esborrada de l’aplicació i la base de dades amb la icona 

“esborrar”  , al pitja a sobre surt un missatge per advertir a l’usuari i assegurar-se de 
que aquesta és la acció que realment es vol realitzar. 
 

 
 

Figura 76. Missatge d’avís 
 
Quan s’esborra una notícia també s’eliminen els seus arxius adjunts, tant de la base de 
dades com del servidor. 
 

Si en comptes d'aparèixer la imatge d’esborrar  apareix la d’accés denegat , vol 
dir que la notícia ha estat publicada i que per tant no es pot esborrar. 
 
Visualitzar: 
 
Amb un simple clic sobre el títol de la notícia es pot visualitzar el contingut. 
  
A la següent figura es pot veure la visualització de la notícia tal i com la veure l’usuari. 
Com es pot observar no es pot modificar res. 
 
 

 
 

Figura 77.Visualització de la notícia. 
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Hemeroteca de comunicats 
 
A més de totes aquestes accions, l’usuari amb perfil de gestor podrà accedir a la 
hemeroteca de comunicats que hagi rebut. 
Per poder accedir només caldrà pitjar sobre la opció “Hemeroteca de comunicats”del 
menú situat a l’esquerra. 
 

 
 

 
 

Figura 78. Hemeroteca de comunicats de l’usuari gestor 
 
 

9.2. Manual de consultor 
 
El permís de consultor, està destinat al personal de l’escola que necessita estar informat 
sobre totes les notícies o esdeveniments que es produeixen en l’EPSEVG, com pot ser el 
personal de consergeria. Aquest usuari no pot  proposar notícies, ni  modificar o esborrar-
les, només pot visualitzar-les. 
 
El menú que es mostra per pantalla quan l’usuari es valida és el següent: 
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Figura 79. Menú de consulta 
 
Des d’aquí l’usuari pot  veure totes les notícies proposades així com l’estat en que es 
troben. A més pot visualitzar-les, per exemple, per donar informació sobre un 
esdeveniment. 
 

9.2.1. Accions del mode consulta 
 
En aquest apartat es fa una breu explicació de totes les accions que pot realitzar l’usuari 
amb perfil de consulta. 
 

 
Figura 80. Accions  

 
Estat: 
 
L’estat dona informació a l’usuari només amb un cop d’ull, i pot ser: 
 

Pendent: Aquest és el seu estat d’origen. 

Publicat: quan la notícia ha estat publicada. 
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Les notícies que es trobin en estat denegat, no podran ser visualitzades per l’ usuari amb 
perfil de consultor. 
 

Denegat: quan la notícia es retornada al seu autor per qualsevol motiu. 
 
  
Visualitzar: 
 
El botó “visualitzar”  serveix per veure el contingut de la notícia amb un simple clic.
  
 
Com es pot advertir a la figura següent no es pot modificar res. 
 

 
 

Figura 81. Visualització d’una notícia. 
 
 
Hemeroteca de comunicats 
 
A més de totes aquestes accions, l’usuari amb perfil de consultor pot accedir a la 
hemeroteca de comunicats, però només dels que hagi rebut. 
Per poder accedir només caldrà pitjar sobre la opció “Hemeroteca de comunicats” del 
menú situat a l’esquerra. 
 

 
 

Figura 82. Hemeroteca de comunicats rebuts per l’usuari



 
    
  Conclusions 
_______________________________________________________________________ 
 

79 
 

10. Conclusions 
 
L’aplicació desenvolupada en el present projecte es posarà en funcionament a la nova 
intranet, juntament amb la imminent publicació de la futura web de l’escola. 
 
Al final d’aquest projecte es pot dir que l’objectiu inicial s’ha aconseguit, encara que quan 
l'aplicació es posi en funcionament passarà per un període d’adaptació i proves. Durant 
aquest període els seus usuaris verificaran el correcte funcionament i possiblement faran 
suggeriments per adaptar l’aplicació a les seves necessitats,  encara que s`han tingut en 
compte les opinions i idees de les persones que en principi la faran servir 
  
Durant el temps de que ha durat aquest projecte van sorgir alguns problemes com que el 
servidor on estava allotjat tot el projecte va estar sense funcionar aproximadament un 
mes, fet que hem va demorar una mica o els canvis i millores d’última hora que vaig haver 
de realitzar i que van donar realisme al projecte, ja que és una dificultat que em trobaré en 
qualsevol empresa  on treballi en un futur. 
 
Abans de començar a dissenyar i programar l’aplicació vaig haver d’adquirir uns 
coneixements sobre PHP, HTML, Css, Javascript i ajax (mitjançant llibreria jQuery), que 
no tenia, fet que ha afegit dificultat i interès al projecte. 
Tot i que al principi hem va ser molt complicat entendre els secrets de la programació, puc 
dir que he adquirit sòlids coneixements que crec que em seran molt útils pel meu futur 
professional. 
 
Els motius pels quals vaig  decidir fer aquest projecte van ser diversos: primer perquè era 
un projecte, que al finalitzar seria útil per l’escola i en el qual treballaria paral·lelament amb 
altres persones, segon per que volia fer un projecte on adquirís nous coneixements, ja fos 
de programació, telecomunicacions o electrònica i com  la programació sempre m’ha 
costat una mica, vaig pensar que  era un bon repte personal per tal de superar-me. 
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12. Compatibilitat amb els diferents navegadors 

Una web és compatible amb tots els navegadors quan el seu contingut es veu igual o 
similar en tots ells. Aconseguir aquesta compatibilitat és bastant dificil perque no tots els 
navegadors interpreten igual el codi HTML i CSS. L’objectiu final és fer una aplicació que 
la vegi correctament el major número de persones, per tant,  si s’aconsegueix que es vegi 
bé als navegadors més importants com explorer, firefox, opera i safari, es pot dir que el 
99% dels usuaris la visualitzaran correctament. 

Per comprovar-ho s’han fet proves accedint des dels diferents navegadors i comprovant 
que totes les accions i opcions de la aplicació funcionen correctament. 
Els navegadors sotmesos a proves són: 

 
 Firefox 
 Internet explorer 
 Safari 
 Opera 
 Google Chrome 

 
 
Firefox:  
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Explorer: 
 
 

  

  
 
Safari: 
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Opera: 
 

  

  
 
Google Chrome: 
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13. Base de dades epsevg 
 
A la base de dades epsevg es troben totes les taules necessàries per les aplicacions que 
actualment estan actives a la intranet i per les que es desenvoluparan en un futur. 
En aquesta base dades hi ha 33 taules: 
 
340_assigany 
340_contactes_web 
340_departaments_upc 
340_empreses 
340_espais_contingut 
340_espais_epsevg 
340_espais_equips 
340_horari 
340_mestassi 
340_ofertes 
 

340_personal 
340_personal_copia 
340_personal_grups 
340_personal_grups_pertanya 
340_personal_historic 
340_personal__h_copia 
340_peupvg 
340_plans 
ban_banner 
ban_visibilitat 
 

hor_curs 
int_aplicacio 
int_aplicacio_perfil 
int_definicio_permisos_aplicacio 
int_registre 
sic_butlleti 
sic_butlleti_noticies 
sic_noticies 
sic_noticies_adjunts 
vista_horari 

 
 
No totes les taules han estat emprades per la realització d’aquest  projecte.  A continuació 
es detallen les taules utilitzades. 
 

13.1. Taula 340_personal 
 
Aquesta taula emmagatzema les dades del personal de l’escola, l’aplicació la utilitza per 
saber qui és l’usuari que és valida i mostrar-li unes notícies o unes altres, depenent del 
seu perfil: PDI/PAS, estudiants o empreses, és imprescindible consultar la aquesta taula. 
 
 
Nom del camp Descripció Tipus Tamany 
cognoms Cognoms de la persona varchar 50 
nom Nom de la persona varchar 15 
sexe Sexe de la persona (H:home, D:dona) char 1 
incid Estat (alta o baixa) varchar 2 
domicili Domicili de residència varchar 50 
cp Codi postal de la població de residència varchar 5 
poblacio Població de residència varchar 25 
telefon Telèfon personal varchar 10 
dni_vell DNI i NIF varchar 10 
data_naixement Data de naixement date ------ 
cip Codi identificació personal varchar 7 
telf1 Telèfon despatx varchar 5 
telf2 Segon telèfon varchar 5 
email email varchar 50 
dni DNI de la persona varchar 8 
perfil Perfil professional(PDI, PAS o Becari) varchar 10 
 

Figura 83. Taula 340_personal 
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13.2. Taula int_permis_aplicacio 
 
Aquesta  taula emmagatzema els permisos que té cada usuari. 
La consulta a aquesta base de dades és necessària per saber si l’usuari registrat té 
permís dins de l’aplicació i de quin tipus és: administrador(A), gestor(G) o consultor(C). 
 
Nom del camp Descripció Tipus Tamany 
id Identificador  int 11 
dni DNI de la persona que disposa de permisos varchar 8 
id_aplicacio Identificador de la aplicació Int 10 
permis Permís (A:administrador, G:gestor, 

C:consultor) 
varchar 1 

perfil Perfil (PDI, PAS , bec, est, emp) varchar 3 
 

Figura 84. Taula int_permis_aplicacio 
 
 

13.3. Taula sic_noticies 
 
En aquesta taula s’emmagatzema la informació sobre les notícies creades: com el seu 
contingut, l’autor, l’estat i el lloc de publicació. 
 
Nom del camp Descripció Tipus Tamany 

id_noticia Identificador de la notícia int 10 
data Data de creació de la notícia datetime ----- 
titol Títol varchar 100 
sinopsi Resum del contingut de la notícia varchar 150 
contingut Contingut o cos de la notícia text ----- 
estat Estat (Pendent, publicat, denegat) char 10 
estat_ordre Estat (pendent=0, publicat=1, denegat=2) int 2 
mes_info Informació addicional de la notícia char 100 
web Informació publicació web de l’escola varchar 2 
estudiant Informació publicació intranet estudiant varchar 2 
pdi Informació publicació intranet pdi varchar 2 
pas Informació publicació intranet pas varchar 2 
empresa Informació publicació intranet empresa varchar 2 
dni DNI de l’autor de la notícia varchar 8 
 

Figura 85. Taula sic_noticies 
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13.4. Taula sic_noticies_adjunts 
 
 
Com una mateixa notícia poc contenir més d’un arxiu adjunt, va ser necessari crear una 
taula que creixes segons el volum d’arxius de la notícia. 
 
Nom del camp Descripció Tipus Tamany 
id Identificador int 11 
id_noticia Identificador notícia int 10 
adjunt Nom de l’arxiu adjunt varchar --- 
text_link Text que apareixerà com a link varchar 100 
imatge_associada Informació de si és una imatge associada varchar 2 
tipus_arxiu Tipus arxiu (document, imatge) varchar 10 
 

Figura 86. Taula sic_noticies_adjunts 
 

13.5. Taula sic_butlleti 
 
Aquesta taula es va crear per emmagatzemar la informació dels butlletins, com el títol, el 
destinatari, l’estat i la data en que es va enviar per correu electrònic. 
 
Nom del camp Descripció Tipus Tamany 
id_butlleti Identificador butlletí int 10 
butlleti Títol butlletí varchar 150 
destinatari Destinatari del butlletí varchar 10 
estat Estat (finalitzat, esborrany, enviat) varchar 10 
data Data d’enviament datetime ---- 
 

Figura 87. Taula sic_butlleti 
 

13.6. Taula sic_butlleti_noticies 
 
Aquesta taula és necessària per saber quines notícies té associades un butlletí i en quina 
part seran publicades. 
 
Nom del camp Descripció Tipus Tamany 
id Identificador int 10 
id_butlleti Identificador butlletí int 10 
id_noticia Identificador notícia int 10 
publicacio Lloc publicació butlletí varchar 30 
num_publicacio Numero lloc publicació int 2 
ordre Ordre dins del lloc de publicació int 2 
 

Figura 88. Taula sic_butlleti_noticies 
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14. Base de dades joomla 
 
A la base de dades joomla es troben totes les taules necessàries per les aplicacions que 
actualment estan actives a la nova pàgina web de l’escola  i per les que es 
desenvoluparan en un futur. 
En aquesta base dades hi ha 40 taules: 
 
jos_banner 
jos_bannerclient 
jos_bannertrack 
jos_categories 
jos_components 
jos_contact_details 
jos_content 
jos_content_frotpage 
jos_content_rating 
jos_core_acl_aro 
jos_core_acl_aro_groups 
jos_core_acl_aro_map 
jos_core_acl_aro_sections 
jos_core_acl_groups_aro_m 

jos_core_log_items 
jos_core_log_searches 
jos_groups 
jos_ice_extensions 
jos_ice_groups 
jos_ice_pluggins 
jos_menu 
jos_menu_types 
jos_messages 
jos_messages_cfg 
jos_migration_backlinks 
jos_modules 
jos_modules_menu 
jos_newsfeeds 

jos_plugins 
jos_polls 
jos_poll_data 
jos_poll_date 
jos_poll_menú 
jos_sections 
jos_session 
jos_stats_agents 
jos_templates_menu 
jos_users 
jos_weblinks 
kk 

 
D’aquesta base de dades només s’ha emprat una taula, de la qual es detallen els camps 
necessaris per el desenvolupament d’aquest projecte, a l’apartat 14.1 Taula jos_content. 
 
 

14.1. Taula jos_content 
 
Aquesta taula conté les  notícies que es publicaren a la nova web de l’EPSEVG. 
 
Nom del camp Descripció Tipus Tamany 
id Identificador int 11 
title Títol de la notícia varchar 255 
alias Títol de les notícies sense guions ni 

accents 
varchar 255 

introtext Sinopsi de la notícia mediumtext ----- 
fulltext Contingut o cos de la notícia mediumtext ----- 
state Estat (0 o 1) tinyint 3 
sectionid Secció (1) int 11 
created Data de creació datetime ----- 
created _by Autor de la notícia  int 11 
version Versió (1) int 11 
 

Figura 89. Taula jos_content 
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