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Resum 
Hermes és una web app compatible amb PC i Android, que pretén millorar la interfície 

gràfica de visualització d'horaris. Concretament, serveix per visualitzar de forma ràpida 

i còmode els horaris matriculats d'un estudiant, des d'un PC o des del dispositiu Android 

de l'estudiant. 

Per realitzar aquest projecte s'han utilitzat llenguatges de programació com Python o 

Jinja2, llenguatges de marcatge com HTML i llenguatges d'estil, com CSS, entre d'altres. 

L'aplicació analitza una extracció en format JSON de la base de dades de l'escola, que 

conté els horaris sol·licitats, i els mostra en pantalla de forma que s'adapta a qualsevol 

pantalla d'ordinador o dispositiu mòbil (no existeix aplicació per iOS, però es podria 

visitar la web app des de qualsevol navegador mòbil). 

Actualment, Hermes no podria posar-se a la pràctica perquè, per començar, la base de 

dades amb els horaris de l'escola no està originalment en format JSON. Però aquest 

projecte se centra més en l'estudi de la interfície d'usuari que en l'extracció de bases de 

dades. 

No obstant les limitacions de l'aplicació, s'estudiarà com analitzar una extracció amb 

JSON, el flux de treball per validar un formulari, com visualitzar horaris de manera neta 

i estètica i com optimitzar les animacions perquè siguin fluides, entre d'altres. 
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Glossari 
Back-end És la part del web que en general consta de tres parts: un 

servidor, una aplicació i una base de dades. 

Base de dades Conjunt de dades organitzades segons una estructura coherent, 

i accessibles des d'un o més programes o aplicacions, de manera 

que qualsevol d'aquestes dades pot ésser extreta del conjunt i 

actualitzada, sense afectar ni l'estructura del conjunt ni les altres 

dades. 

Disseny 

responsive 

Disseny que respon a la mida de la pantalla des del qual està sent 

visualitzat. 

Front-end És la part del web amb el qual es pot veure i interactuar. 

Llenguatge de 

marcat 

És un llenguatge que combina dades i etiquetes que les marquen 

i que contenen informació addicional sobre l'estructura del text 

o la seva presentació. 

Renderització Generar una imatge o representació. 

Sistema 

operatiu 

Conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament 

d'un ordinador. 
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1  Introducció 
Objectius 

He fet aquest treball amb la intenció d'aprendre. Abans del projecte tenia nocions molt 

bàsiques de HTML i CSS, però mai havia programat per web, i tampoc havia implementat 

res que tingués a veure amb bases de dades. Crec que són temes importants a conèixer 

donada la creixent relació que té la societat amb el món virtual (xarxes socials, 

aplicacions, etc.). Amb l'objectiu d'aprendre i utilitzar tots aquests conceptes, i parlant 

amb el tutor, va sorgir aquesta idea. 

L'objectiu final és proporcionar una eina ràpida i de fàcil utilització als estudiants de la 

ETSEIB. Una eina que permeti consultar els horaris de classe de les assignatures 

matriculades per l'estudiant de forma ràpida i senzilla. Tot això s'obtindrà mitjançant 

l'estudi i la millora de la interfície d'usuari. 

Abast del projecte 

Aquest projecte té un gran component d'autoaprenentatge, i inicialment es va decidir 

arribar a un punt on l'aplicació es pogués usar a la pràctica. 

Durant la realització del treball, una sèrie d'obstacles van obligar a reduir aquesta fita, 

ja que requeria massa coneixements i massa temps per ser realista. De totes maneres, 

s'ha realitzat tot el treball tenint present que si en un futur es volgués posar a la pràctica, 

el codi que s'hauria de reescriure seria mínim. 

El que finalment s'ha obtingut, és una aplicació que importa un fitxer JSON local, el 

llegeix i mostra els horaris continguts en ell. Si aquest fitxer procedís d'una base de 

dades en comptes d'un fitxer local, l'aplicació podria mostrar qualsevol d'aquests 

horaris.  
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2  Situació actual 
No resulta difícil accedir als horaris de les classes, però tot i que hi ha diverses 

alternatives, cap d’elles resulta gaire còmode, i tenen diferents inconvenients. 

Consultar els horaris 

La forma més ràpida de generar els horaris d’un estudiant concret, és accedir al web de 

la ETSEIB, i sota el grup destacats, s’hi troba l’opció Portal d’assignatures i horaris. 

Dintre d’aquesta pàgina, podem escollir entre dues opcioins. 

Opció 1: Consulta el teu horari 

Utilitzant aquesta opció, i després d’introduir el nom d’usuari d’Atenea, i la contrasenya, 

s’obtenen els horaris de les assignatures matriculades i dels exàmens. Malgrat això, 

s’hauria de repetir la seqüència d’accions cada cop que es vol tornar a consultar la taula. 

Opció 2: Cercador d’horaris 

D’aquesta manera es pot obtenir qualsevol horari. És ideal per planificar la selecció de 

grups abans de fer la matrícula, però gens pràctica a l’hora de consultar-los 

posteriorment, ja que el procés de creació és molt llarg. Primer s’han de seleccionar les 

assignatures matriculades o que es volen matricular, i després seleccionar el grup per a 

cada assignatura. 

---- 

S’ha preguntat a diverses persones per saber quina alternativa s’utilitza més. Hi ha 

bastant gent que, després d’haver realitzat la matrícula, accedeix als seus horaris 

mitjançant qualsevol de les dues alternatives, captura la pantalla (generar una imatge a 

partir del que es veu per pantalla en aquell moment), i desa la imatge. Aquesta és, 

potser, la manera més eficaç que tenen els estudiants actualment per accedir als horaris 

ràpidament de forma repetida. 

També s’ha preguntat als estudiants quin és el principal motiu per consultar l’horari. Les 

respostes estan ordenades de major nombre de respostes a menor: 

1. Aula on s’imparteix la classe 

2. E-mail del professor (no hi és) 

3. Aula on s’imparteixen les pràctiques (no sempre hi és) 

Aquestes respostes es tindran en compte alhora de dissenyar la interfície gràfica de 

forma que aquesta informació estigui a l’abast.  
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Formulació del problema 

Cal dir que si el procés es fa des del telèfon mòbil, 

esdevé més llarg, menys estètic i menys pràctic que 

fer-ho des d’un PC. Tenint en compte que la majoria 

dels estudiants preferirien utilitzar el smartphone, 

el fet que els horaris siguin poc responsive, és un 

problema prioritari.  

La informació que es mostra sobre cada 

assignatura és la següent: 

 Nom de la assignatura 

 Grup matriculat 

 Sigla T o L, que diferencia les classes Teòriques 

de les que es fan al Laboratori. 

 Aula on s’imparteix 

 Nom del professor que la imparteix 

 Idioma en el que s’imparteix la classe 

 

Aquesta informació es mostra de forma redundant, ja que els camps es repeteixen per 

a cada mitja hora que dura la sessió. També es visualitzen línies horàries fins a les 22:00, 

cosa que no sempre és necessària, com es pot observar en l'exemple. Això fa que es 

desaprofiti espai. 

Figura 2 

 

Interfície d’uns horaris generats amb el sistema actual (PC) 

  

Figura 1 

 

Interfície d’uns horaris generats amb el 

sistema actual (Smartphone) 
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Per tant, es podria dir que els problemes principals de la situació actual són: 

 Temps necessari per accedir. 

 Necessitat de repetir el procés cada cop que es vol accedir. 

 Manca d’alguna informació útil 

 Interfície poc responsive. 

I en cas de realitzar una captura de pantalla o desar la informació d’alguna altra manera: 

 Possibilitat de que la informació no estigui actualitzada. 

Tots aquests problemes són problemes que es pretenen resoldre amb l’aplicació. 

Formulació de la solució 

La solució a tots aquests problemes és crear una aplicació web, que disposi d'una 

interfície millorada i especialment creada per visualitzar horaris personalitzats. 

S'hauria de compondre d'una pàgina dedicada a l'emplenament d'un formulari, seguida 

de la visualització dels horaris personals de l'estudiant. D'aquesta manera es reduiria 

significativament el temps d'accés a aquesta informació. La interfície estaria pensada 

per visualitzar horaris de forma intuïtiva i simple des de pantalles mòbil però també des 

d'una pantalla d'ordinador. 

L’usuari podrà: 

 Desplegar més detalls sobre cada classe, de forma que aparegui tot tipus 

d’informació que ara no hi ha suficient espai per mostrar. 

 Accedir i visualitzar els horaris a través del telèfon més ràpidament. 

 Disfrutar d’una interfície més estètica i adaptada a la pantalla de telèfons mòbils. 
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3  Què és Hermes? 
Hermes és una web app dissenyada per solucionar els problemes anteriorment 

plantejats. És una aplicació compatible amb PC i telèfons smartphone, responsive, 

ràpida, fàcil d’utilitzar i pràctica. També tindrà en compte, l’estètica. 

A continuació s’explicaran les decisions quant a disseny i imatge. 

Nom 

El nom de l'aplicació busca ser coherent amb el nom de la intranet de l'escola, Atenea, 

que és la Daesa de la saviesa i de les ciències. Seguint amb aquesta idea, Hermes, que 

és el Déu missatger, seria el Déu que millor representaria aquesta aplicació, ja que 

aporta informació útil a l'usuari. 

A més, escollir un nom de Déu grec ajuda a fer que els usuaris la identifiquin ràpidament 

com una aplicació de la universitat, i no creada per un tercer. D'aquesta manera es 

genera confiança en ser percebuda com a oficial. 

Logotip 

El logotip neix de variar el logotip de la UPC en dos aspectes. D'una banda, el color s'ha 

modernitzat, i s'ha creat un gradient, de forma que l'usuari percebi l'app com moderna 

i nova. D'altra banda, s'hi han col·locat tres boles en forma de triangle. Aquestes tres 

boles es poden interpretar com unes ulleres de visió nocturna, que ajuden a veure en la 

foscor. Aquesta idea neix del fet que el segment d'usuaris més beneficiat amb aquest 

projecte són els usuaris de primer de carrera, que són els que necessiten més ajuda per 

adaptar-se a la novetat (veure en la foscor del desconegut). 

Figura 3 

 

Figura 4 

 

Logo d’Hermes 
Ulleres de visió nocturna 
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Estètica 

Tot i que l’estètica pot semblar un aspecte secundari, ja que l’important és que l’aplicació 

sigui pràctica, no deixa de ser un punt de partida per una possible reforma futura de 

l’estètica de tots els serveis i productes relacionats amb l’escola. Des d’un punt de vista 

corporatiu, sempre és preferible que existeixi una cohesió en el disseny. 

Figura 5 

 

Figura 6 

 

Exemple d’una aplicació clara 

(Google Calendar) 

Exemple d’una aplicació fosca 

(Spotify) 

L’aspecte serà clar, i no fosc. Tot i que les aplicacions d’aspecte fosc poden transmetre 

sensació de qualitat i confiança, mai ha sigut l’estètica de l’escola i el disseny diferiria 

massa dels demés. A més, les aplicacions d’aspecte clar, transmeten lleugeresa i calma, 

cosa que també és desitjable en una aplicació centrada en horaris. 

El disseny jugarà amb tons de blanc i el blau de l’aplicació. No obstant això, els horaris 

es mostraràn amb colors de tonalitats aleatòries per a cada assignatura, de forma que 

sigui fàcil i ràpid distingir-les i el text superposat es llegeixi clarament. 

  



 

8 

4  Tipus d’aplicació 
Seguidament s’analitzaran les tecnologies, les eines i les alternatives de les quals es 

disposa per realitzar el projecte. També es pretén raonar la presa de decisions. 

Es vol que l’aplicació sigui compatible amb PC i els principals sistemes operatius de 

smartphone, és a dir: 

1. Navegador web 2. Android 3. iOS 

Inicialment es plantegen les alternatives des d’un punt de vista general. Tenint en 

compte que es vol que s’accedeixi a l’aplicació des de qualsevol navegador o telèfon 

mòbil, es pot fer el següent: 

1. Alternativa 1: Dissenyar una aplicació web, una aplicació nativa per Android i una 

aplicació nativa per iOS 

2. Alternativa 2: Dissenyar una web app 

Alternativa 1: Aplicació nativa  

La primera alternativa és la més bona quant a optimització i funcionament del sistema, 

però és immensament més costosa en temps i recursos que la segona. Seria la bona 

opció si es volgués fer un videojoc o una aplicació complexa que requereix els recursos 

del terminal o dispositiu. En el nostre cas, amb la capacitat de processament del servidor 

en tenim suficient per calcular el necessari en un temps acceptable. 

Alternativa 2: Web app 

Un web app és una aplicació client-servidor en la que la interfície gràfica s'executa en 

un navegador web. En altres paraules, es podria dir que és una pàgina web responsive, 

que s'adapta perfectament a les pantalles de telèfon mòbil de forma que actua com una 

aplicació instal·lada, amb la diferència que en realitat està accedint al mateix web que si 

s'accedeix des d'un PC. Aquesta opció té diversos inconvenients, sobretot si es tracta 

d'una aplicació imprescindible per l'usuari, ja que necessita connexió a internet per 

funcionar. I tot i tenir connexió a internet pot resultar més lenta, ja que depèn de la 

velocitat de connexió. Tot això es compensa amb el fet que els recursos temporals i 

tècnics necessaris per implementar-la són molt més baixos que fer una aplicació nativa. 

Un altre avantatge és que el pes de l'aplicació és molt més petit, ja que gairebé no 

necessita fitxers locals per funcionar. 

A continuació s'exposa un resum dels avantatges i inconvenients de les dues 

alternatives en forma de taula, incloent-hi alguns altres factors. 
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Figura 7 

Comparació d’alternatives Nativa Web app 

Temps d'implementació     

Coneixements tècnics necessàris     

Pes de l'aplicació     

Facilitat de fer una petició a una base de dades     

Facilitat d'actualitzar     

Cost de manteniment     

Funciona sense internet     

Pot llençar notificacions     

Decisió 

Es pren la decisió de crear una web app. Per tal que aquesta aplicació funcioni als 

telèfons mòbils sense necessitat d'un navegador web, s'haurà de crear un fitxer 

instal·lable a Android. No es crearà una aplicació per iOS, donats els dos següents 

arguments: 

1. Popularitat: Els dispositius mòbils que corren el sistema operatiu Android, suposen 

el 80,7% de tots els telèfons mòbils venguts a l'últim quadrimestre del 2016, mentre 

que els que corren iOS són un 17,7%. Si es volgués ser més precís, l'estadística 

s'hauria d'aplicar únicament a Catalunya, però no s'hi ha aconseguit tal informació. 

2. Desenvolupament: Implementar una aplicació per iOS requereix aprendre un 

llenguatge de programació anomenat Xcode, creat per Apple, amb el seu propi 

software de desenvolupament (que només és compatible amb ordinadors Mac). 

Per aquests motius, es decideix no implementar una aplicació per Apple. De totes 

maneres, els usuaris d'un iPhone, podrien accedir a Hermes a través de qualsevol 

navegador web. 
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5  Llenguatges i eines 
Com ja s'ha comentat, els web apps són en realitat pàgines web, i com a tal, es creen 

amb HTML i CSS. No obstant això, aquests dos llenguatges no són suficients per 

demanar un usuari i contrasenya, accedir a una base de dades, extreure informació, i 

muntar un horari en funció d'aquesta informació. A continuació s'explicaran els 

diferents llenguatges que s'utilitzaran. 

D'altra banda, una eina d'implementació és un programa que ajuda al desenvolupador, 

proporcionant una manera de treballar i que són capaces de fer tasques útils que 

milloren el rendiment de treball. Mai cap eina és perfecte per tot, i és per això que és 

necessari quan utilitzar cada eina i com. 

HTML i CSS 

HTML (acrònim d'Hyper Text Markup Language) és un llenguatge de marcat que deriva 

de l'SGML dissenyat per estructurar textos i relacionar-los en forma d'hipertext. Gràcies 

a Internet i als navegadors web, s'ha convertit en un dels formats més populars que 

existeixen per a la construcció de documents per a la web. 

CSS (acrònim de Cascading Style Sheets) és un llenguatge de fulls d'estil utilitzat per 

descriure la semàntica de presentació (l'aspecte i format) d'un document escrit en un 

llenguatge de marques. La seva aplicació més comuna és dissenyar pàgines web escrites 

en HTML. 

El CSS està dissenyat principalment per permetre la separació de contingut del 

document (escrit en HTML o un llenguatge de marques similar) de la presentació del 

document, incloent-hi elements com la disposició, colors, i tipografies. Aquesta 

separació pot millorar l'accessibilitat al contingut, proporcionar més flexibilitat i control 

en l'especificació de característiques de presentació, permetre que múltiples pàgines 

comparteixin un format comú, i redueix complexitat i repetició en el contingut 

estructural. També pot deixar la mateixa pàgina de marques ser presentada en estils 

diferents mitjançant mètodes de render diferents, com ara depenent de la mida de la 

pantalla. Això permetrà fer un disseny responsive. 
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Motor de plantilles 

Són llenguatges de programació interpretats 

que s'utilitzen per generar pàgines web de 

forma dinàmica. S'executen al cantó del 

servidor, per aquest motiu al navegador web 

ja l'hi arriba la pàgina en format HTML i no es 

pot llegir el codi. 

Un sistema de plantilles web és un sistema 

que combina plantilles web per formar 

pàgines web acabades, possiblement usant 

una base de dades per a personalitzar les 

pàgines o per presentar una gran quantitat 

de contingut en pàgines d'aspecte similar. És 

una eina de publicació web present en els 

sistemes de gestió de continguts, plataformes 

d'aplicació Web (com és el nostre cas), i 

editors d'HTML. 

A la figura veiem un senzill exemple de com 

es podria utilitzar una plantilla web. Es podria 

usar una plantilla per generar n pàgines web 

amb les n entrades de la base de dades. 

Per crear plantilles web es poden utilitzar 

llenguatges de programació com PHP, Java 

(no confonfre amb Javascript), Asp o Python. 

Javascript 

JavaScript (abreujat comunament JS) és un llenguatge de programació interpretat, 

orientat a objectes. S'utilitza principalment al cantó del client, implementat com a part 

d'un navegador web, permetent millores en la interfície d'usuari i webs dinàmiques. 

Des del 2012, tots els navegadors moderns suporten completament ECMAScript 5.1, una 

versió de JavaScript, de forma que tots els navegadors moderns interpreten el codi 

JavaScript integrat en les pàgines web. Tradicionalment s'anava utilitzant en pàgines 

web HTML per realitzar operacions i únicament en el cantó del client, sense accés a 

funcions del servidor. Actualment és àmpliament utilitzat per a enviar i rebre informació 

del servidor juntament amb ajuda d'altres tecnologies com AJAX. És important saber que 

el codi JavaScript s'interpreta al mateix temps que les sentències es van descarregant 

juntament amb el codi HTML. Per això molts llocs web contenen tot el codi JavaScript al 

principi de la pàgina. D'aquesta manera s'eviten possibles mal funcionaments de 

l'aplicació en casa de baixa velocitat de connexió.  

Figura 8 
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jQuery i Bootstrap 

jQuery és una biblioteca o framework de JavaScript, que permet simplificar la manera 

d'interaccionar amb els documents HTML, gestionar esdeveniments, desenvolupar 

animacions i afegir interacció amb la tecnologia AJAX en pàgines web. 

Ofereix una sèrie de funcionalitats basades en JavaScript que d'una altra manera 

requerien molt més codi, és a dir, amb les funcions d'aquesta biblioteca s'aconsegueixen 

bons resultats en menys temps i espai. També assegura compatibilitat del codi amb 

molts navegadors, permet manipular el full d'estil o crear animacions i efectes 

personalitzats, entre d'altres. 

Bootstrap és una biblioteca o conjunt d'eines de Codi Obert, per dissenyar llocs i 

aplicacions web. Conté plantilles de disseny amb tipografies, formularis, botons, 

quadres, menús de navegació i altres elements de disseny basats en HTML i CSS, així 

com extensions de JavaScript addicionals. 

Abans de Bootstrap, s'utilitzaven diverses llibreries pel desenvolupament d'interfícies 

d'usuari, el qual portava a inconsistències i a una gran càrrega de treball pel seu 

manteniment. 

Python 

Python és un llenguatge de programació d'alt nivell i propòsit general molt utilitzat. La 

seva filosofia de disseny busca llegibilitat en el codi i la seva sintaxi permet als 

programadors expressar conceptes en menys línies de codi de què seria possible en 

llenguatges com C. També proveeix estructures per permetre programes més 

entenedors tant a petita com a gran escala. 

Gràcies a biblioteques de programari com Django, Flask o Jinja2, Python també pot ser 

utilitzat per crear apps web i plantilles web. 

Flask 

Flask és un micro framework web escrit en Python i basat en el conjunt d'eines i motor 

de plantilles Werkzeug Jinja2. Es diu que és un micro framework, ja que no requereix 

eines o biblioteques particulars. No permet abstracció de base de dades, validació de 

formularis, o qualsevol altre component. No obstant això, Flask és compatible amb 

extensions que poden afegir funcions a l'aplicació. Hi ha extensions per la validació de 

formularis, gestió de càrrega de fitxers, diverses tecnologies d'autenticació, etc. Les 

extensions s'actualitzen de forma molt més regular que el programa bàsic de Flask. 
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Jinja2 

Jinja2 és un motor de plantilles web que utilitza expressions amb Python. Des de Flask, 

es renderitzen les plantilles web utilitzant aquest llenguatge. 

Adobe Brackets 

Adobe Brackets es defineix a si mateix com un editor de text que comprèn el disseny 

web. Es tracta d'un programa que pretén fer més senzilla la programació web. Com a 

tal, acoloreix i identa automàticament el text HTML i CSS (també ho fa amb els scripts 

Python o altres llenguatges de programació), emplena text automàticament, i permet 

editar blocs de text de forma ràpida. 

Una de les grans avantatges d'utilitzar Brackets, és que disposa d'una funció que permet 

obtenir una connexió en temps real al navegador. D'aquesta manera es poden realitzar 

canvis en CSS i HTML i veure a l'instant els canvis que apareixen a la pantalla. També es 

pot veure on s'està aplicant el selector CSS en el navegador amb només posar el cursor 

a sobre. 

Tot això fa que el disseny del Front-End sigui més ràpid i eficient. 

Google Chrome 

Google Chrome és un dels navegadors web més utilitzats avui dia, però disposa d’una 

eina que resulta molt útil: Les opcions de desenvolupador. Entre altres característiques, 

les opcions de desenvolupador permeten: 

1. Visualitzar el codi HTML, CSS i JavaScript 

2. Detectar errors 

3. Analitzar el rendiment del lloc web, en quan a temps d’espera o gràfics. 

4. Analitzar aspectes d’ús de memòria 

Algunes d’aquestes eines seran molt útils a estats inicials del projecte, i d’altres seran 

útils a etapes finals. 

Git 

Git és un sistema de control de versions (VCS) per al seguiment dels canvis en els fitxers, 

i coordinar el treball en aquests fitxers entre diverses persones. Principalment és usat 

per desenvolupament de software. Permet realitzar canvis en fitxers, tot mantenint 

sempre la possibilitat de tornar a versions anteriors. També permet crear branques i 

desenvolupar cada branca per separat, per finalment descartar branques o unir-les. 
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GitHub 

GitHub és un servei web basat en Git. Ofereix tota la funcionalitat de control de versions 

i gestió de codi font (SCM) de Git, així com l'addició de les seves pròpies característiques, 

com per exemple que funciona com a servei de hosting. D’aquesta manera, es tenen els 

avantatges següents: 

1. Es tenen els fitxers sincronitzats amb un servidor online, de manera que es 

redueixen les possibilitats de que per un accident es perdin. 

2. Facilita el procés alhora de realitzar la instal·lació de la app en un servidor. 

3. GitHub disposa d’una aplicació per PC que proporciona una interfície gràfica per 

gestionar els fitxers, gràcies a la qual no cal realitzar comandes de codi manuals. 

MIT App Inventor 

És una web app que proporciona una interfície gràfica senzilla per la creació 

d'aplicacions Android. Permet crear aplicacions en un instant, quan fer-les amb el Kit de 

Desenvolupament d'Android (Android SDK) requeriria uns coneixements tècnics i un 

temps de què no es disposa. Tot i ser de més alt nivell, aquesta aplicació es pretén crear 

una app senzilla que disposi de l'Android SDK, disposa d'opcions més que suficients per 

al que es vol fer. 

Es pretén crear una app en el qual es col·loca un visor web, de manera que l'app 

accedeix a internet i mostra Hermes en la seva forma responsive per telèfons mòbils. 

D'aquesta manera s'aconsegueix un fitxer .APK de baixa mida (~1.5MB) i que no cal 

actualitzar si s'actualitza Hermes. 

Conclusió 

L'aplicació es crearà amb Flask, que gestionarà les dades necessàries i les renderitzarà 

posteriorment una plantilla HTML creada amb Jinja2. Se li aplicaran estils a la pàgina 

gràcies al CSS, amb el que també es faran animacions (per millorar l'experiència 

d'usuari). Per programar el comportament de la interacció del lloc web amb l'usuari, es 

farà servir JavaScript, que a la vegada utilitzarà jQuery, pels motius que s'han esmentat. 
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6  Disseny UI/UX 
Les sigles UI es refereixen al terme en anglès User Interface, mentre que les sigles UX es 

refereixen al terme User experience. Aquests dos enfocaments tenen definicions molt 

semblants, però subtils diferències. 

El disseny d'interfície d'usuari és el disseny de llocs web, ordinadors, electrodomèstics, 

màquines, dispositius de comunicació mòbils i aplicacions de programari amb l'objectiu 

que el sistema sigui pràctic, útil i no tingui falles quant a interacció. 

El disseny de l'experiència d'usuari és el procés d'augmentar la satisfacció de l'usuari 

amb un producte mitjançant la millora de la facilitat d'ús, l'accessibilitat, i el plaer 

proporcionat en la interacció amb el producte. 

Es vol crear una interfície senzilla i ràpida, que sigui auto-explicativa i moderna. Com les 

possibilitats de l'aplicació són reduïdes, es pot realitzar un diagrama de flux senzill i 

il·lustratiu. 

Al final d'aquest capítol es mostrarà una infografia il·lustrativa de l'estructura i els 

diferents fluxes d'informació, per tal de tenir les idees clares abans de començar 

l'aplicació. 

Diagrama de flux 

Quan s’entra a la web, s’iniciarà sessió. La 

gent que no sap què ha d’introduir en el 

formulari podrà anar a la secció d’ajuda. Allà 

també apareixerà informació útil sobre com 

utilitzar l’aplicació. Un cop s’han informat, 

poden tornar a la pàgina inicial i entrar a la 

sessió. Fet això, es podrà visualitzar el 

calendari. Des del calendari es podrà sortir 

de la sessió o veure els detalls de cada classe. 

Els detalls de cada assignatura, apareixen en 

forma de finestra emergent, de manera que no es perd la visualització del calendari. Per 

descartar la finestra emergent, es podrà clicar a qualsevol lloc fora d’ella, o al botó que 

estarà disponible per tancar-la. 

  

Iniciar 
sessió

CalendariAjuda

Figura 9 
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Tipografia 

Per la tipografia, s'ha decidit utilitzar dos tipus de font. Open Sans i Raleway. Open Sans 

serà utilitzada per tots els textos, a excepció del nom de les assignatures, que serà escrit 

amb Raleway. Això és perquè aquesta tipografia queda maca per títols grans i només 

en paraules soltes, però no en textos o números. Open Sans és una bona font que 

serveix per a qualsevol ocasió, que és professional però no és seria. 

Pantalles 

Inici 

Per la pantalla d’inici, els elements necessàris són els següents: 

1. Logotip d’Hermes 

2. Formulari 

a) Nom d’usuari (Atenea) 

b) Contrasenya (Atenea) 

3. Botó per enviar formulari 

4. Botó per anar a la pàgina d’ajuda 

5. Missatge d’alerta (en cas de no validar-se correctament el formulari 

Els elements estaran centrats a la pantalla. El missatge d’alerta estarà amagat, a no ser 

que s’activi. Mantenint la coherència de la estètica d’Hermes, els colors utilitzats seran 

blanc i el blau de l’aplicació. 

 

Figura 10 
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Ajuda 

La pantalla d’ajuda només pretén tenir un format de pregunta-resposta amb les 

diferents preguntes que podrien sorgir a l’usuari. L’ample del text serà el mateix que 

l’ample del confingut de la pantalla d’inici, de forma que es crei una columna còmode 

de llegir. 

Els elements que es mostraran seràn els següents: 

1. Títol de la pàgina (Ajuda) 

2. Botó per tornar enrere (a la pantalla d’inici) 

3. Text 

a) Capçalera de secció (Pregunta) 

b) Cos (Resposta) 

El botó per tornar enrere, serà de l’estil de les aplicacions mòbil Android, per mantenir 

l’estètica coherent (segons la documentació de Material Design Guidelines de Google). 

 

Figura 11 

Calendari 

Aquests són els elements que es mostraràn en aquesta pantalla, aniuats de la forma 

corresponent: 

1. Capçalera 

a) Logotip 

b) Hora 

c) Nom de l’usuari 

d) Botó per sortir de la sessió 

2. Cos (calendari) 
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Aquesta pantalla és sens dubte la més desafiant quant a disseny, ja que es té com a 

objectiu millorar l'experiència d'usuari i la interfície gràfica respecte a l'actual. Recordem 

els problemes que es volen solucionar per tenir-ho en compte a l'hora de fer el disseny: 

 Repetició de la informació sobre la classe, a cada bloc de mitja hora 

 Falta d’espai per introduir més informació que podria ser útil (en part a causa del 

primer punt) 

 Aparició de línies horàries buides (apareixen totes les línies de 08 a 22 encara que 

no facin falta) 

 Estètica general millorable 

o Formes 

o Colors 

o Tipografia 

 Falta de d’adaptació a la pantalla 

Tenint en compte aquests punts, es pretén crear un disseny que sigui capaç de mostrar 

tota la màxima informació possible, sempre que la classe tingui prou duració perquè hi 

hagi espai al bloc. En tots els casos, es podrà clicar a la classe per desplegar tots els 

detalls que es poden visualitzar. 

Amb l'objectiu de fer que aquesta taula s'adapti millor a les pantalles estretes, aquest 

disseny s'anirà transformant a mesura que la pantalla es vagi fent petita, de manera que 

cada cop es podrà mostrar menys informació, però l'horari es mantindrà net i fàcil de 

navegar. 

 

Figura 12 
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7  Preparació 
A continuació s’exposaran els diferents procediments portats a terme prèviament a 

començar l’aplicació: 

Creació del repositori 

Per crear un respositori, s’utilitzarà l’aplicació per escriptori de GitHub. Un creat el 

projecte a GitHub, i configurada la destinació, el repositori està preparat. Cada cop que 

es realitzin canvis i es vulguin guardar al repositori, s’haurà de realitzar un commit, i 

cada cop que es vulgui guardar aquest canvi en el repositori online, s’haurà de fer un 

push. Aquestes comandes són pròpies dels software de control de versions. Un commit 

desa l’estat actual de tots els fitxers dins del repositori. Un push, actualitza els fitxers del 

servidor online de GitHub. 

Per aquest projecte, no s’ha vist necessària la utilització de branques o altres 

característiques que són més pròpies de grans projectes portats a terme per un equip 

de persones. 

Dins del repositori s’ha creat un fitxer .gitignore i a dins s’hi ha escrit *.pyc. Això 

serveix per a que el Git ignori aquests fitxers a l’hora de fer push. Això estalvia feina a 

l’hora d’actualitzar el servidor (es veurà més endavant perquè). 

Instal·lació i configuració 

S’hi ha instal·lat la versió 2.7 de Python, ja que la documentació de Flask estava 

principalment escrita per a aquesta versió. A continuació s’han descarregat i instal·lat 

les biblioteques Flask, i virtualenv. Aquesta última és una biblioteca que serveix per 

muntar un servidor local (per fer proves). Un cop instalat, s’ha d’activar el virtualenv a 

dins del repositori on estarà situada l’aplicació. Això crearà tota una sèrie de carpetes i 

fitxers, que no cal que tinguem en compte d’ara endavant. A partir d’ara, cada cop que 

s’executi el fitxer hermes.py, automàticament s’iniciarà el servidor local, que podrem 

visualitzar al navegador sota l’adreça: http://127.0.0.1:5000/ 

Cal fer una cosa més per tal que sigui fàcil implementar l’aplicació, i és córrer l’aplicació 

sempre amb el paràmetre debug activat. D’aquesta manera, cada cop que es realitza 

un canvi, el servidor local s’actuaitza automàticament. Si no es fes això, cada cop que es 

realitza un canvi s’hauria d’apagar el servidor i tornar a inicialitzar. Això es fa mitjançant 

un flag del mètode run de la instància de l’aplicació (en aquest cas anomenada hermes). 
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Configuració de clau secreta 

És recomanable utilitzar una clau secreta per que Flask encripti les variables introduïdes 

a la sessió (en forma de cookies). 

 

Generar una bona clau secreta 

El problema de l’atzar és que és difícil jutjar el que és veritablement aleatori. I una clau 

secreta ha de ser tan aleatori com sigui possible. El sistema operatiu té maneres de 

generar un nombre bastant aleatori basat en un generador aleatori de xifrat que es pot 

utilitzar per obtenir una clau com la que ha estat usada. 

 

Organització de fitxers 

La manera usual d’organitzar una web app és la següent: 

 

Figura 13 

 Carpetes  Fitxers 

No és obligatori ordenar-ho així, però sempre és un bon hàbit adoptar maneres de 

treballar comunes, amb l’objectiu que siguin enteses per terceres persones. 

  

Hermes static
img logo.png

styles.css

templates
page1.html

page2.html

venv
Fitxers interns

hermes.py

jsonParse.py

hermes = Flask(__name__) 
if __name__=='__main__': 

    hermes.run(debug=True) 

 

hermes.secret_key = '\xfd{H\xe5<\x95\xf9\xe3\x96.5\xd1\... 

 

import os 

os.urandom(24) 
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8  Back-end 
En aquest apartat es parlarà dels aspectes i del codi del fitxer hermes.py, que és l’script 

propi del Flask. Posteriorment, es parlarà d’un fitxer anomenat jsonParse.py, que és 

un script que conté 6 funcions creades per analitzar l’extracció de la base de dades de 

l’escola en format JSON. 

Importació 

Inicialment, s’importaran les diferents biblioteques i funcions que seran necessàries. 

 

Cadascuna d’aquestes funcions s’explicaran sobre la marxa, ja que resultarà molt més 

ilustratiu que fer-ho ara. 

Pàgines 

Per a cada una de les pàgines que tindrà l’aplicació, es crea una funció, acompanyada 

per un decorador que pot determinar, entre altres coses, la URL de la pàgina, i els 

possibles mètodes HTTP amb els que es pot sol·licitar la pàgina. Hi ha altres decoradors, 

però no caldrà usar-los per aquest projecte. 

 

El normal és que al final de cada funció s’acaba renderitzant una plantilla (la funció 

render_template utilitza Jinja2, que està contigut dins del mateix Flask. Aquesta 

funció accepta més paràmetres, un dels quals és la manera de passar variables des de 

Flask cap a les plantilles. Es veurà un exemple més endavant. 

Ajuda 

S’explicarà primer aquesta pàgina perquè és la més senzilla. Consisteix exactament en 

els elements explicats anteriorment. L’únic que ha de fer la funció assignada a l’URL 

‘/help’ és renderitzar la plantilla (que en realitat no és una plantilla sinó una pàgina 

HTML sense cap element de Jinja2. 

 

from flask import Flask, session, request, render_template, redirect, 

url_for 

@app.route('/page1_url', methods=['GET','POST']) 

def page1_funció(): 

    return render_template('page1_plantilla.html') 

 

@hermes.route('/help') 

def help_page(): 

    return render_template('help.html') 
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Iniciar sessió 

En aquest cas, s’introdueixen els conceptes method, request, redirect, url_for i 

session. 

Aquesta funció té la ruta ‘/’ perquè és la pàgina principal, on s’entrarà quan es visiti la 

IP. No obstant això, aquesta URL es pot solicitar mitjançant un mètode GET, o bé POST. 

Els mètodes HTTP indiquen al servidor, què vol fer el client amb la pàgina sol·licitada. 

Per defecte, el mètode és GET. Aquests són els mètodes que s'utilitzaran en el projecte. 

N'hi ha molts però en aquest projecte només fan falta aquests: 

 GET: El navegador indica al servidor que només vol que obtingui la informació 

emmagatzemada en aquesta pàgina i l'envii. Aquest és probablement el mètode 

més comú. 

 POST: El navegador li diu al servidor que vol publicar alguna informació nova a 

aquest URL i que el servidor ha d'assegurar que les dades s'emmagatzemen (i 

només una vegada). Aquesta és la forma usual en la qual els formularis HTML 

transmeten les dades al servidor. 

Dins la funció, el primer que es fa és comprovar amb quin dels mètodes es visita la ruta. 

Per saber quin mètode s’ha utilitzat, es necessita l’objecte request, de la qual es poden 

extreure diversos atributs, com en aquest cas el method. 

En cas de que el mètode sigui POST, vol dir que l’usuari ha emplenat (o no) el formulari 

i ha clicat el botó “Entrar”. En aquest cas es procedeix a la validació del formulari. La 

validació està en forma de comentari perquè no s’ha implementat. No hi ha criteris de 

validació perquè no es consulta cap base de dades. S’ha realitzat una validació per 

comprovar si tots els camps s’han emplenat, però s’ha fet usant JavaScript, des de la 

plantilla HTML, de forma que impedeix que es faci un POST si no s’ha emplenat el 

formulari, i també fa aparèixer el missatge d’alerta. En cas de validar-se el formulari, la 

funció login redirecciona a la funció calendar fent ús de la funció redirect i 

url_for. La funció url_for genera una URL basada en el nom de la funció que té com 

a paràmetre.  

En cas que el mètode sigui GET, es mostrarà la pàgina web d’inici de sessió. 

 

  

@hermes.route('/', methods=['GET','POST']) 

def login(): 

    if request.method == 'POST': 

        #FORM VALIDATION 

        session['username'] = request.form['username'] 

        return redirect(url_for('calendar')) 

    else: 

        return render_template('login.html') 
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Calendari 

Aquesta funció només pot ser visitada amb mètode GET; però introdueix altres 

conceptes que són necessaris entendre. 

Aquesta funció extreu i gestiona la informació extreta per passar-la en forma de 

variables cap a la plantilla HTML calendar.html, on es mostraran de manera visual.  

Les funcions utilitzades estan contingudes a l’script extern jsonParse.py, el qual 

s’analitzarà a continuació. Aquest codi s’ha escrit en un fitxer extern únicament per 

motius de claredat i ordre. 

 

Anàlisis de l’extracció JSON 

Base de dades 

Una base de dades és un conjunt de dades pertanyents a un mateix context i 

emmagatzemades sistemàticament per al seu posterior ús. Quan s'extreu informació 

d'una base de dades, depenent del tipus de base de dades i d'altres factors, aquesta 

informació té forma d'un fitxer de text. Hi ha moltes maneres d'expressar aquesta 

informació extreta, entre les quals estan els formats JSON o XML. En aquest cas no 

s'extraurà res de cap base de dades, però se simularà el procés posterior fent ús d'un 

fitxer JSON que representa l'extracció. 

El format JSON 

JSON, acrònim de “JavaScript Object Notation”, és un format de text lleuger per a 

l'intercanvi de dades. Un dels suposats avantatges de JSON sobre XML com a format 

d'intercanvi de dades és que és molt més senzill escriure un analitzador sintàctic (parser) 

de JSON. En JavaScript, un text JSON es pot analitzar fàcilment usant la funció eval(). 

Amb Python, també és igual de fàcil gràcies a la biblioteca json que caldrà importar. 

@hermes.route('/calendar') 

def calendar(): 

     

    #Importacio de el fitxer 
    JSONfile = jsonParse.getJsonExample() 

     

    #Llista de totes les classes amb les seves dades 

    llistaClasses = jsonParse.convertJSON(JSONfile) 

     

    #Files necessaries del calendari 

    filaMax = jsonParse.filesNecessaries(llistaClasses) 

     

    #Passar dades a Jinja2 

    return render_template('calendar.html', 

                           username=session['username'], 

                           llistaClasses=llistaClasses, 

                           filaMax=filaMax) 
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Sintàctica de l’extracció 

 

Podem observar que si el fitxer es mostra de forma identada, és fàcil identificar els 

diferents elements. En argot de Python, es podria dir que un fitxer JSON és un diccionari 

amb diccionaris i llistes aniuades dins. 

Per posar un exemple, si es vol accedir a la classe de termotècnia de dimarts al matí (la 

primera que es veu al retall) es veu que la classe és un diccionari que està dins d’una 

llista. Podriem anomenar aquesta llista “Llista de classes”, aquesta llista és el valor 

corresponent a la clau “30”, que és un element del diccionari contingut en “group”. 

Aquest element és un dels elements del diccionari que englobaria tota una assignatura, 

i aquesta assignatura és un diccionari que forma part de la llista d’assignatures. I així es 

podria seguir. Amb Python es pot recórrer tota aquesta jerarquia per obtenir o modificar 

les dades que calgui. Però primer s’ha d’obrir i analitzar. 

Funció: getJsonExample() 

Aquesta funció retorna la variable corresponent al fitxer obert a la destinació. Requereix 

de la biblioteca json que s’importa prèviament. La funció load del mòdul json també 

aixeca errors en cas de que el fitxer sigui defectuós, tot i que aquí no es contemplin. 

 

{ 

  "degree": "GETI", 

  "degreeName": "Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials", 

  "subjects": [ 

    { 

      "code": "240171", 

      "name": "Termotècnia", 

      "group": { 

        "30": [ 

          { 

            "day": "tuesday", 

            "startHour": "08:00:00", 

            "endHour": "10:00:00", 

            "classroom": "H-7.1" 

          }, 

          { 

            "day": "thursday", 

            "startHour": "08:00:00", 

            "endHour": "10:00:00", 

            "classroom": "H-7.1" 

          } 

        ] 

      } 

    }, 

… continua … 

import json 
def getJsonExample(): 

    with open('static/json/reduced.json', 'r') as f: 

        return json.load(f) 
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Funció: convertJSON() 

El que fa la funció convertJSON és transformar el fitxer importat a una llista de 

diccionaris, on cada diccionari representa un esdeveniment, i té contingudes les dades 

d’aquest esdeveniment. Això ho fa recorrent tots els elements de fitxer importat i 

afengint-los d’una manera diferent a una nova variable anomenada llistaClasses. 

Per a cada element d’aquesta llista, el diccionari conté la informació següent: 

1. Dades a mostrar: 

o Nom de l’assignatura 

o Hora d’inici (string) 

o Hora de fi (string) 

o Grup matriculat 

o Aula on s’imparteix 

o Codi de l’assignatura 

o Idioma de l’assignatura 

o Professor que la imparteix   

o E-mail del professor que la imparteix   

o Etiqueta “extra”, que determina altres característiques 

2. Dades internes que serveixen per a la construcció de l’horari: 

o Identificador personal de la classe (un enter 1,..,n) 

o Color assignat a l’assignatura (un string c1, c2, ... cN) 

o Hora d’inici (llista de dos enters, hora i minuts) 

o Hora de fi (llista de dos enters, hora i minuts) 

o Número del dia en el que s’imparteix la classe (1=Dilluns, 2=Dimarts, etc) 

  Aquestes dades no figuren al fitxer JSON que se’m va proporcionar, però podrien ser-hi 

 

def convertJSON(jsonFile): 

     

    llistaClasses = [] 

    classe = {} 

    dies = {u'monday':1, u'tuesday':2, u'wednesday':3, u'thursday': 

4, u'friday': 5} 

     

    llistaAssignatures = jsonFile['subjects'] 

     

    #Creacio dun diccionari pels colors 

    llistaNoms = [] 

    for assignatura in llistaAssignatures: 

        llistaNoms.append(assignatura['name']) 

    llistaColors = [] 

    for i in range(0,len(llistaNoms)): 

        llistaColors.append('c'+str(i)) 

    diccionariColors = dict(zip(llistaNoms, llistaColors)) 

 

    (continua…) 



 

27 

 

  

    (part 2…) 

 

    for assignatura in llistaAssignatures: 

        diccionariGrups = assignatura['group'] 

        for numeroGrup, classesDelGrup in 

diccionariGrups.iteritems(): 

            for sessio in classesDelGrup: 

                 

                #Nom de la classe 

                classe['name'] = assignatura['name'] 

                 

                #Dia de la classe 

                classe['day'] = sessio['day'] 

                classe['dayNumber'] = dies[sessio['day']] 

                 

                #Hora de la classe 

                classe['startHour'] = 

[int(sessio['startHour'].split(':')[0]),int(sessio['startHour'].spli

t(':')[1])] 

                classe['endHour'] = 

[int(sessio['endHour'].split(':')[0]),int(sessio['endHour'].split(':

')[1])] 

                 

                classe['startHourString'] = sessio['startHour'][0:5] 

                classe['endHourString'] = sessio['endHour'][0:5] 

                 

                #COLOR DE LA CLASSE 

                classe['color'] = diccionariColors[classe['name']] 

                 

                #EXTRA 

                try: 

                    classe['extra'] = sessio['extra'] 

                except KeyError: 

                    pass 

 

                #ALTRES 
                classe['classroom'] = sessio['classroom'] 

                classe['grup'] = str(numeroGrup) 

                classe['profe'] = 'Marc Garcia' 

                classe['emailProfe'] = 'marc.garcia@gmail.com' 

                classe['codi'] = assignatura['code'] 

                classe['id'] = identificador 

                identificador += 1 

                 

                llistaClasses.append(classe.copy()) 

     

    #Calcular ROWS 

    llistaClasses = getRows(llistaClasses)  

    return llistaClasses 
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Funció: getRows() 

Un cop es té llesta la variable llistaClasses, s'han transformat les hores d'inici i de 

fi que es tenien, canviant el seu significat. A partir d'ara no és una hora sinó que és el 

número de la fila (en la taula que es dibuixarà) a la que comença la classe, i el número 

de fila a la qual acaba la classe. Tenint en compte que les files suposaran blocs de 30 

minuts (igual que en el calendari que es pot visitar actualment) aquest valor serà enter 

sempre que les classes durin per iodes múltiples de 30 minuts. La versió 1.0 de 

l'aplicació necessita que aquest valor sigui enter, però més endavant es veurà com la 

versió 2.0 accepta valors decimals sense problemes. 

 

Funció: filesNecessaries() 

Aquesta funció calcula el nombre de files necessàries perquè només es mostrin les que 

calen en el calendari. Ja es pot dir que el problema de les files buides s'ha solucionat, 

perquè només es mostraran les que calguin. En termes numèrics, l'únic que fa és buscar 

l'hora més gran de qualsevol classe. Només cal mirar les hores de fi de classe perquè 

no tindria sentit que una classe més d'hora del que comença. 

 

  

def getRows(llistaClasses): 

    llistaHores = [] 

    for classe in llistaClasses: 

        llistaHores.append(classe['startHour'][0]*60 + 

classe['startHour'][1]) 

        llistaHores.append(classe['endHour'][0]*60 + 

classe['endHour'][1]) 

    minutMinim = min(llistaHores) 

    for classe in llistaClasses: 

        classe['startRow'] = (classe['startHour'][0]*60 + 

classe['startHour'][1] - minutMinim)/30 

        classe['endRow'] = (classe['endHour'][0]*60 + 

classe['endHour'][1] - minutMinim)/30 

    return llistaClasses 

def filesNecessaries(llistaClasses): 

    filaMax = 0 

    for classe in llistaClasses: 

        if classe['endRow'] > filaMax: 

            filaMax = classe['endRow'] 

    return filaMax 
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9  Front-end 
Un cop gestionades  les dades al servidor, cal enviar-les a la plantilla, i aquesta junt amb 

el full d’estil, les mostrarà a la pantalla. Aquest procés s’engloba en el Front-end. També 

inclou 5 funcions de JavaScript que milloren la interacció de l’aplicació amb l’usuari, i 

afegeixen característiques. 

Plantilla Jinja2 

Els fitxers que s'analitzaran a continuació contenen una barreja de HTML i Python. El 

servidor, quan renderitza la plantilla, executa totes les comandes de Python i col·loca el 

resultat d'aquestes comandes dins del fitxer HTML, de manera que el resultat és una 

pàgina HTML pura. És per això que des de Google Chrome no es poden visualitzar les 

línies de codi Python. A continuació s'exposa un exemple de plantilla i el seu resultat 

després d'haver-la renderitzat. 

 

De la mateixa manera que for, es pot utilitzar if, while, i qualsevol càlcul matemàtic 

o comparació. No es poden crear variables. Totes les dades necessàries per muntar 

l’horari han de provindre del servidor o ser calculades directament. 

Formulari 

La part més important de la pàgina d’inici, és el formulari. Un formulari HTML es compon 

de tots els camps que s’han d’emplenar, i un botó que farà la funció d’enviar aquestes 

dades. En el nostre cas, se simularà la introducció de les dades d’usuari d’Atenea. 

Plantilla: 

    {% for i in range(0,3) %} 
        <p>{{ 1 + 2 }}</p> 
    {% endfor %} 
 

Resultat: 

    <p>3</p> 
    <p>3</p> 
    <p>3</p> 
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Aquest retall de codi és el formulari HTML que es necessita. Està composat del conjunt 

form, i els elements input.  La propietat class serveix per identificar l’element 

corresponent des del full d’estil, o des d’un script de JavaScript. La propietat action del 

grup form, determina la URL que visitarà en es premi el botó de tipus submit. El text ‘.’ 

vol dir que visitarà la mateixa URL on s’està ara, però amb el mètode POST (indicat 

gràcies a la propietat method. La propietat onsubmit (per defecte TRUE), prendrà el 

valor retornat a la funció validateForm(), que és una funció que com es veurà a 

continuació comproba que hi hagi alguna cosa escrita al camp ‘username’. 

 

Només en cas de que el camp username sigui un string nul, executarà dues comandes. 

Una és trobar tots els elements que tinguin la classe .alerta i afegir-hi a aquells 

elements la classe .activa. Aquesta última classe, fa que l’element sigui visible (des 

del fitxer CSS), mentre que la classe .alerta, per defecte està amagada. D’aquesta 

manera es mostra el missatge d’alerta només quan l’usuari no ha introduït res en el 

camp ‘username’. A continuació es mostra el retall del fitxer CSS login.css que fa 

possible això. 

 

  

<form class='form' action='.' method='POST' name='form' 
onsubmit="return validateForm()"> 
    <input type='username' class='form_field' name='username' 
placeholder="Nom d'usuari"/> 
    <input type='password' class='form_field' name='password' 
placeholder='Contrasenya'/> 
    <div class='alerta'>Introdueix el teu nom d'usuari!</div> 
    <input class='login_button' type='submit' name='acceptar' 
value='ENTRAR'> 
</form> 

function validateForm() { 
    var x = document.forms['form']['username'].value; 
    if (x == '') { 
        $('.alerta').addClass('activa'); 
        return false; 
    } 
} 

.alerta { 
    visibility: hidden; 
} 
 
.activa { 
    visibility: visible; 
} 
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La segona comanda que fa la funció, és retornar False, el que fa que el formulari no 

s’envii. Si el camp username conté algun valor no nul, la funció no retorna False, i el 

valor per defecte de la propietat onsubmit del formulari és True, pel que el formulari 

s’enviarà. 

Els formularis s’acostumen a validar tant al cantó del client (com és en aquest cas), com 

al cantó del servidor. Això té dos avantatges: 

 Les dades són validades per partida doble, de forma que si algun dels dos mètodes 

no funciona, (com seria el cas de JavaScript en alguns navegadors molt antics), la 

validació per part del servidor sí que ho fa. 

 En cas de que la validació al cantó del client funcioni, té avantatges en qualsevol 

dels dos casos. Tant si les dades són correctes com si no, el servidor s’està estalviant 

l’energia necessària per processar aquesta validació, mentre que el processador 

del computador del client li està fent la feina. 

Cada cop més s’està fent servir JavaScript per calcular coses a l’ordinador del client, 

mentre que abans es feia al cantó del servidor. En casos de grans pàgines web com 

facebook, poden arribar a estalviar en termes d’energia, desenes de milers d’euros 

gràcies a fer servir les capacitats computacionals del terminal del client, en comptes de 

fer càlculs al seu servidor. En el cas d’Hermes, aquesta validació s’ha realitzat per motius 

d’autoaprenentatge més que per ser necessària, ja que al cantó del servidor no es valida 

res (no cal perquè les dades del formulari no s’utilitzen). 

Un cop enviat el formulari, la funció login del servidor redirecciona a la funció 

calendar, aquesta importa i gestiona el fitxer JSON i envia les variables a la plantilla 

calendar.html. 

(hermes.py) 

 

La variable username la envia a la plantilla simplement per mostrar-la a la part superior 

dreta de la pàgina, de forma que l’usuari pot veure quina sessió hi ha iniciada. La variable 

llistaClasses és la llista de diccionaris on cada diccionari és una classe amb totes 

les seves característiques i propietats. La variable filaMax és el màxim nombre de files 

que necessita el calendari. 

  

return render_template('calendar.html', 

                           username=session['username'], 

                           llistaClasses=llistaClasses, 

                           filaMax=filaMax) 
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Construcció de l’horari 

Un dels principals reptes d'aquest projecte ha estat mostrar l'horari per la pantalla. 

Inicialment es va realitzar una versió que funcionava, però que tenia moltes 

desavantatges. Finalment es va donar amb la forma de millorar aquest sistema per 

obtenir els resultats finals. A continuació es detallen els dos sistemes. 

Versió 1 

La primera idea que es va tenir consisteix a crear una taula de 5 columnes i filaMax files, 

i omplir cada cel·la segons la informació que es té. En essència, és un mètode semblant 

al que hi ha en funcionament actualment. És un mètode força fàcil d'entendre, tot i que 

té una sèrie d'inconvenients: 

 Imposa per força que totes les classes han de tenir una duració múltiple de 30 

minuts. (En teoria totes les classes compleixen aquesta condició, però en el cas que 

en un futur això no es complís, aquest sistema deixaria de funcionar). 

 Per tal que no es repeteixin les dades per cada tram de 30 minuts (com passa amb 

l’horari actual) s’ha d’idear un sistema de complexitat relativament alta (comparada 

amb la segona versió). Aquest sistema fa difícil qualsevol millora que es vulgui fer 

a posteriori. 

 No té en compte el possible solapament de classes, i tot i que seria possible 

implementar-ho, la complexitat del sistema seria encara més alta. 

 
Mitja hora inicial 

 
Mitges hores intermitges (0..n) 

 
Mitja hora final 

Figura 14 

Com es pot deduir, aquest sistema tampoc contempla que hi hagi classes que durin 

mitja hora, ja que es veuria només la part inicial del quadre, però permet introduir 

informació sobre la classe, sense repetir-la. En aquest cas, es mostra la informació 

segons aquest esquema: 

 Mitja hora inicial 

o Títol de l’assignatura 

o Aula on s’imparteix 

o Hora d’inici 

 Mitges hores intermitges 

o Res 

 Mitja hora final 

o Hora de fi de la classe  
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Muntar aquesta taula es va conseguir de la següent manera: 

 

Per a cada cel·la, es recorre la llistaClasses en cerca de classes. Segons la relació 

entre la fila a la que s’està, i la fila d’inici i de fi de cada classe (classe[‘startRow’] i 

classe[‘endRow’]) es pinta una cosa o una altra. A cada element, se li assigna una classe 

diferent per tal d’estilitzar-ho posteriorment amb CSS. 

  

{% for fila in range(1,filaMax+1) %} 

    <tr class='hour-row'> 

    {% for columna in range(1, 6) %} 

        <td class='hour-cell'> 

            {% for classe in llistaClasses %} 

                {% if columna == classe['dayNumber'] %} 

                    {% if fila == classe['startRow']+1 %} 

                        <div class="margin-space"></div> 

                        <div class="{{ 'class start '+classe['color']+' btn-

'+classe['id']|string }}"> 

                            <div class="place">{{ classe['classroom'] }}</div> 

                            <div class="class-time-start">{{ 

classe['startHourString'] }}</div> 

                            <div class="subject-extra"> 

                                <h1 class="subject-title">{{ classe['name'] 

}}</h1> 

                                    {% if classe.get("extra") %} 

                                        <p class="extra-info">{{ classe['extra'] 

}}</p> 

                                    {% endif %} 

                            </div> 

                        </div> 

                    {% elif fila > classe['startRow'] and not fila >= 

classe['endRow'] %} 

                        <div class="{{ 'class mid '+classe['color']+' btn-

'+classe['id']|string }}"></div> 

                    {% elif fila == classe['endRow'] %} 

                        <div class="{{ 'class end '+classe['color']+' btn-

'+classe['id']|string }}"> 

                            <div class="class-time-end">{{ 

classe['endHourString'] }}</div> 

                        </div> 

                        <div class="margin-space"></div> 

                    {% endif %} 

                {% endif %} 

            {% endfor %} 

        </td> 

    {% endfor %} 

    </tr> 

{% endfor %} 
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Amb això es va aconseguir aquest resultat: (les línies vermelles s'han afegit per distingir 

els diferents elements. 

 Tot i que l'aspecte estètic és bo, aquest sistema per muntar 

els horaris té moltes limitacions. Per començar, el títol de 

l'assignatura es va haver de posicionar de forma absoluta 

respecte a l'inici de la classe (si no es feia, les files de la taula 

passaven a tenir alçada variable, cosa que no és lògic, ja que 

cada fila simbolitza 30 minuts). El problema que té això, és 

que si per exemple la classe de Teoria de Màquines i 

Mecanismes durés només una hora, el "Mecanismes" 

quedaria sobresortint del quadre. 

Si una classe durés mitja hora, l'hora final no es mostraria (ja 

que només es mostraria la mitja hora inicial), i el quadre 

quedaria arrodonit només per la part de dalt. 

 Com es volia que es pogués clicar damunt de cada classe per 

veure detalls, un altre problema és que es va haver de crear 

un sistema de scripts amb JavaScript perquè cada un dels 

elements fos detectat com un sol botó, i no com a botons 

separats. 

Per fer això es va haver de crear un identificador igual per a cada sessió, utilitzant el 

prefix .btn- i el identificador de cada sessió classe[‘id’]. El codi següent fa que 

s’executi una mateixa funció sigui quin sigui l’element (envoltat d’una línia vermella) 

clicat. Aquesta funció s’explicarà més detalladament a la versió 2, ja que està escrita de 

forma més neta i entenedora. 

 

Donat el grau de complexitat de la plantilla, i després de diversos intents, es va decidir 

no implementar el solapament d'horaris, ja que no es veia viable. Però més endavant, 

va sorgir una nova manera de muntar els horaris que va suposar no només la 

implementació dels solapaments, sinó la solució i millora de molts altres aspectes. 

  

{% for classe in llistaClasses %} 

    <script> 

        $(function() { 

            $("{{ '.btn-'+classe['id']|string }}").click(function() { 

                $("{{ '.pop-'+classe['id']|string }}").addClass("active-box"); 

                $(".shadow").addClass("active-shadow"); 

            }); 

        }); 

    </script> 

{% endfor %} 

Figura 15 
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Versió 2 

La idea de la versió 2, surt d’un descobriment molt important i bàsic de HTML. Igual que 

un tag pot contenir propietats com la class, href, id, name, onsubmit, etc., també 

pot contenir una propietat anomenada style, gràcies a la qual es pot definir l’estil des 

de l’arxiu HTML (en compte de CSS). Gràcies a aquest coneixement, va sorgir una nova 

idea de com muntar els horaris. 

En comptes de muntar una taula de 5 columnes per filaMax files, es va muntar una 

taula de 5 columnes, però només una fila. Aquesta única fila tindria alçada igual al 

nombre de files (filaMax) multiplicat per un nombre enter de píxels, que simbolitza la 

alçada de cada tram de 30 minuts. Anomenarem a aquest valor, alturaFiles. A cada 

una de les columnes anirien col·locades les classes d’aquell dia, i utilitzant la propietat 

style, la seva posició correspondria a la fila on comença la classe 

(classe[‘startRow’]) multiplicat per alturaFiles. L’alçada de la classe, 

correpondria a la diferència entre la fila que comença i la fila a la que acaba, multiplicat 

per alturaFiles. 

Solapaments 

Donada la reduïda complexitat d’aquest sistema respecte a l’anterior, em vaig veure 

amb coratge de tornar a intentar implementar el solapament d’horaris, aquest cop amb 

èxit. 

De la mateixa manera que es calcula la posició i la longitud de la sessió, es podria 

calcular l’amplada de la sessió tenint en compte el solapament de les classes. És per això 

que es van crear dues característiques noves de cada classe. 

Aquestes dues noves característiques s’anomenen canal i paralel. El valor paralel, 

indica quantes classes s’estan duent a terme comptant la pròpia classe. L’altre valor es 

diu canal, i indica a quin canal es dibuixarà la classe en l’horari. Per exemple, si dues 

classes se solapen, les dues tindran un valor paralel 2, però una tindrà un valor canal 

1, i l’altre un valor canal 2. 

Aquesta idea es podria interpretar com si cada dia fos una autopista, amb un nombre 

de canals = paralel, i on cada cotxe (classe) va per un carril = canal. 

Des del punt de vista de la plantilla, si dues classes se solapen, el valor paralel serà 2, 

i l’ample de cada classe dins la columna dia serà: 

𝐴𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 (%) =  
100

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙
=

100

2
= 50 

El canal determinarà la posició en l’eix X de la classe dins de la columna dia, i es calcula 

mitjançant la següent fórmula: 

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑡𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (%) = 100 ∗ (𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 − 1) 
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{% for i in range(1,6) %} 

    <td class="day-column"> 

        {% for j in range(0,filaMax) %} 

            <div class="calendar-background" style="height:{{ alturaFiles 

}}px;"></div> 

        {% endfor %} 

        {% for classe in llistaClasses %} 

            {% if classe['dayNumber'] == i %} 

            <div class='class-out' 

                 style="top: {{ alturaFiles*classe['startRow']+40 }}px; 

                        height: {{ alturaFiles*(classe['endRow']- 

                                   classe['startRow']) }}px; 

                        width: {{ 20/classe['paralel'] }}%; 

                        transform: translateX({{ 100*(classe['canal']-1)                

                                   }}%);"> 

                    <div class="class-in {{ classe['color'] }}" 

                         id="classe-{{ classe['id'] }}"> 

                        <div class="subject-data"   

                             style="width:90%;height:100%;"> 

                            <div class="place place-paralel-{{  

                                        classe['paralel'] }}"> 

                                           {{ classe['classroom'] }} 

                            </div> 

                            <div class="subject-title title-paralel-{{  

                                        classe['paralel'] }}"> 

                                        {{ classe['name'] }} 

                                        <br/> 

                                        <p class="subject-extra"> 

                                                {{ classe['extra'] }} 

                                        </p> 

                            </div> 

                        </div> 

                        <div class="subject-timing"> 

                            <div class="start-hour time-paralel-{{  

                                        classe['paralel'] }}"> 

                                        {{ classe['startHourString'] }} 

                            </div> 

                            <div class="end-hour time-paralel-{{  

                                        classe['paralel'] }}"> 

                                        {{ classe['endHourString'] }} 

                            </div> 

                        </div> 

                    </div> 

                </div> 

            {% endif %} 

        {% endfor %} 

    </td> 

{% endfor %} 
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Per calcular els valors paralel i canal de cada una de les classes, s’han afegit dues 

funcions més al fitxer jsonParse.py, que són cridades des de convertJson i per tant 

no cal canviar res del fitxer hermes.py. 

La primera funció s’anomena insertarSolapaments, i la segona funció és auxiliar i 

és feta servir per aquesta primera. 

Tornant al símil de l’autopista, la funció realitza una simulació com si el dia fos una 

carretera, i les classes fossin cotxes que han de buscar la manera de conviure. Es crea 

una variable anomenada canalsActius, que és una llista de 0 o 1, on el valor n de la 

llista pren valor 1 si aquest canal n està ocupat, i 0 en el cas contrari. 

Quan comença una classe, se li busca un canal lliure, i se l’assigna a aquell canal. Quan 

la classe acaba, aquest canal queda lliure. Si quan comença una classe, hi ha una 

classe activa al canal 1, a la següent classe se li assignarà el canal 2, i les dues classes 

passaran a tenir valor paralel 2. La funció encarregada de buscar un canal lliure 

s’anomena trobarCanal, i retorna el primer canal lliure que troba (començant per 

l’esquerra). 

 

def insertarSolapaments(llistaClasses): 

    files = filesNecessaries(llistaClasses) 

    for day in range(1,6): 

        canalsActius = [0,0,0,0,0] 

        for fila in range(0, files+1): 

            for classe in llistaClasses: 

                if classe['dayNumber'] == day: 

                    if classe['endRow']-1 == fila: 

                        canalsActius[classe['canal']-1] = 0 

                    elif classe['startRow'] == fila : 

                        canalAssignat = trobarCanal(canalsActius) 

                        classe['canal'] = canalAssignat 

                        canalsActius[canalAssignat-1] = 1 

    for i in range(0, len(llistaClasses)): 

        for j in range(0, len(llistaClasses)): 

            if i != j: 

                if llistaClasses[i]['dayNumber'] == 

llistaClasses[j]['dayNumber']: 

                    if llistaClasses[i]['startRow'] >= 

llistaClasses[j]['startRow'] and llistaClasses[i]['startRow'] < 

llistaClasses[j]['endRow']: 

                        if llistaClasses[i]['paralel'] < paralel: 

                            llistaClasses[i]['paralel'] = paralel 

                        if llistaClasses[j]['paralel'] < paralel: 

                            llistaClasses[j]['paralel'] = paralel 

    return llistaClasses 
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La llista canalsActius té una longitud de 5 elements, però podria tenir-ne milers. S’ha 

escollit una llista de 5 perquè s’ha considerat que no pot haver 5 classes solapades en 

cap cas realista (cap persona es matricularia de tantes assignatures i tan malament com 

perquè es solepessin 5 o més en qualsevol cas). 

Detalls de classe 

Des del principi es pretenia fer que l’usuari pogués clicar damunt de cada classe per 

veure més detalls, ja que se sabia que si es volien mostrar més inclús que a l’horari 

actual, havia de ser en una finestra emergent. No hi ha espai per mostrar tota la 

informació de cada classe als quadres, mantenint una estètica neta. 

Per tal de fer que els horaris siguin clicables, i aparegui una finestra emergent amb més 

detalls, es fa servir HTML, CSS i JavaScript. D’entrada, es generen totes les finestres 

emergents (tot i que per defecte estaran ocultes). També per cada una de les sessions, 

es programa una funció que afegeix la classe active-box quan la caixa és clicada. 

Per tal que aquesta funció funcioni amb cada una de les classes, cada classe té una id 

assignada, ‘classe-{{ classe['id'] }}’, que resultarà en classe-1, classe-2, classe-3, 

etc. De la mateixa manera, cada finestra emergent té una id semblant, pop-1, pop-2, 

pop-3, etc. Així, quan l’usuari clica sobre la classe-1, fa que a la finestra emergent pop-1, 

es faci visible. 

A l’hora de tancar la finestra emergent, ja no cal crear una assignació com aquesta. N’hi 

ha prou amb dir que quan es clica el botó amb forma de creu, a TOTS els elements que 

siguin finestres emergents, se’ls retira la classe  active-box. De forma que les que no 

estaven actives, seguiran sense estar actives, i la que estava activa passa a deixar-ho 

d’estar. Hi ha una altra manera de tancar les finestres emergents, que és clicar a 

qualsevol lloc fora de la finestra emergent. Això s’aconsegueix perquè en realitat, quan 

apareix una finestra emergent, també apareix un element invisible que ocupa tota la 

pantalla, i que és un botó amb la mateixa funció que la de la creu. Aquest element es 

diu shadow, perquè té una opacitat no nul·la i és de color negre, de forma que quan 

apareix una finestra emergent, tota la resta de la pantalla es fa una mica més fosca. 

  

def trobarCanal(canals): 

    for i in range(0,len(canals)): 

        if canals[i] == 0: 

            return i+1 

    return False 
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{% for classe in llistaClasses %} 

    <div id="pop-{{ classe['id'] }}" class="detailed-box {{ 

classe['color'] }}"> 

        <div class="detailed-content"> 

            <div class="detailed-header"> 

                <p class="detailed-place">{{ classe['classroom'] }}</p> 

                <p class="detailed-time">{{ classe['startHourString']+ " 

- " + classe['endHourString'] }}</p> 

                <i class="material-icons cross">clear</i> 

            </div> 

            <div class="detailed-info"> 

                <p class="detailed-name">{{ classe['name'] }}</p> 

                <p class="detailed-label">Codi</p> 

                <p class="detailed-data">{{ classe['codi'] }}</p> 

                <p class="detailed-label">Grup</p> 

                <p class="detailed-data">{{ classe['grup'] }}</p> 

                <p class="detailed-label">Professor/a</p> 

                <p class="detailed-data">{{ classe['profe'] }}</p> 

                <p class="detailed-label">E-mail</p> 

                <p class="detailed-data">{{ classe['emailProfe'] }}</p> 

                <p class="detailed-label">Idioma</p> 

                <p class="detailed-data">{{ classe['lan'] }}</p> 

            </div> 

        </div>        

    </div> 

    <script> 

        $(function() { 

            $("#classe-{{ classe['id'] }}").click(function() { 

                $("#pop-{{ classe['id'] }}").addClass("active-box"); 

                $(".shadow").addClass("active-shadow"); 

            }); 

        }); 

    </script> 

{% endfor %} 

<script> 

    $(".shadow").click(function() { 

        $(".detailed-box").removeClass("active-box"); 

        $(".shadow").removeClass("active-shadow"); 

    }); 

    $(".cross").click(function() { 

        $(".detailed-box").removeClass("active-box"); 

        $(".shadow").removeClass("active-shadow"); 

    }); 

</script> 
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La finestra emergent té una forma d’aparèixer estètica i orientada a dispositius mòbils. 

Això s’aconsegueix amb CSS, ja que es poden crear animacions. Com s’ha comentat 

anteriorment, a l’afegir la classe active-box, l’element es fa visible. Però a la pràctica 

no només es realitzen aquests canvis. Inicialment la finestra emergent (tot i ser invisible) 

està situada fora de la pantalla (per sota). En canvi, a la classe active-box, se la situa 

tocant a la part inferior de la pantalla. Només cal afegir una comanda al full d’estil 

perquè es produeixi una transició entre aquests canvis de posició. 

 

Les tres línies referides a la trasició (transition) estan repetides amb diferents 

prefixes, perquè la transició és una propietat nova del CSS3, i d’aquesta manera 

assegurem la compatibilitat amb altres navegadors. La propietat transició té tres 

paràmetres. El primer paràmetre és la propietat que serà sotmesa a la transició (està en 

all de forma que qualsevol cosa que canvii, canviarà amb transició). El segon paràmetre 

és la duració de la transició, i el tercer paràmetre és el tipus d’interpolació que farà 

servir. 

Hi ha diversos tipus d’interpolació. En aquest cas, s’utilitza el ease-out quan la finestra 

amargent apareix, i el ease-in quan desapareix. Les propietats que canvien són la 

visibility, i el transform. Teòricament no caldria fer que sigui invisible quan està 

desactivada, ja que està situada fora de la pantalla, però tot i així és una bona pràctica 

fer-ho perquè mai se sap si en alguna pantalla o navegador antic es veuran. 

La propietat will-change, carrega la animació a la VRAM, de forma que assegura 

millor suavitat de la animació. La VRAM és la memòria RAM de la tarja gràfica de 

l’ordinador. 

El mateix concepte de transició s’ha utilitzat en molts altres elements de la aplicació, per 

millorar l’experiència d’usuari, però no s’explicaran ja que no s’introdueix cap 

coneixement nou.  

.detailed-box { 

    position: fixed; 

    bottom: 0; 

    -webkit-transition: all 0.2s ease-in; 

    -moz-transition: all 0.2s ease-in; 

    transition: all 0.2s ease-in; 

    visibility: hidden; 

    z-index: 3; 

    transform: translate(0,100%); 

    will-change: transform; 

} 

 

.active-box { 

    visibility: visible; 

    transform: translate(0,0); 

    transition-timing-function: ease-out; 

} 
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Hora 

S'ha volgut incloure l'hora a la part superior de la pàgina web. S'ha fet mitjançant una 

funció de JavaScript. La funció Date() retorna un string en el que hi ha contingut la 

data, l'hora i alguna informació més. Analitzant aquesta variable per obtenir les dades 

desitjades, podem mostrar l'hora. L'únic que falta és que aquesta funció es cridi cada 

cert temps, per actualitzar l'hora. S'ha escollit 5000 mil·lisegons com a temps de crida. 

D'aquesta manera podem assegurar que el rellotge estarà desfasat com a molt 5 

segons. Es podria haver fet aquest nombre molt més baix, i asseguraríem més precisió, 

però això no és tan important com per comprometre el rendiment de l'aplicació. 

La part central de la funció, afegeix un 0 davant l'hora o el minut, en cas que aquest 

tingui una sola xifra. 

 

Disseny responsive 

Un cop acabat el muntatge de l’horari, cal que aquest disseny s’adapti a qualsevol 

pantalla, sigui d’ordinador o de telèfon mòbil. Això s’aconsegueix totalment amb CSS, 

tot i que inicialment haurem d’afegir una línia a la capçalera dels fitxers HTML. 

 

Aquesta línia llegeix les característiques de la pantalla des de la qual s'està visualitzant 

la web per tal que es puguin fer servir des de qualsevol lloc (HTML o CSS). 

A continuació, és necessari utilitzar estils CSS que només s'apliquin per a certes mides 

de pantalla. Això s'aconsegueix amb un concepte anomenat @media. 

  

function updateClock() { 

    var now = new Date(); 

    var hours = (now.getHours()).toString(); 

    var minutes = (now.getMinutes()).toString(); 

    if (hours.length < 2) { 

        hours = '0' + hours; 

        } 

    if (minutes.length < 2) { 

        minutes = '0' + minutes; 

        } 

    var time = hours + ':' + minutes; 

    document.getElementById('current-hour').innerHTML = time; 

    setTimeout(updateClock, 5000); 

}; 

updateClock(); 

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1 

maximum-scale=1, user-scalable=0'> 
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En aquest cas, aquests estils només s'aplicaran si l'amplada de la pantalla és més petita 

de 1200px. Repetint aquest procés per diferents amples de pantalla, es pot fer que el 

disseny de la pàgina vagi evolucionant progressivament per adaptar-se. 

En el nostre cas, s’han situat límits en 1200, 1000, 900, i 600 píxels. 

 <1200px: La columna central que conté el calendari i que ocupa 1200px, passa a 

ocupar el 100% de la pantalla (sigui quina sigui l’amplada). 

 <1000px: Canvia la mida de lletra, d’alguns dels camps que es mostren a cada 

classe, per tal que encaixin bé amb el tamany de les caixes on estan continguts. 

 <900px: Tornen a canviar els tamanys de lletra. 

 <600px: 

o D’una banda, tornen a canviar les mides de lletra 

o D’una altra banda, desapareixen alguns dels camps d’informació que es 

mostren en cada caixa, perque ja no hi caben. 

o Finalment, la columna que conté el calendari (que ocupava el 100% de 

l’ample de la pantalla), passa a ocupar 600px, independentment de quin 

ample sigui aquest. Per tant, el calendari ja no es farà més estret, i l’usuari 

haurà de desplaçar-se amb el dit per veure tots els dies. 

Ajustant els valors i fent proves (amb l'ajuda de Google Chrome, que pot fer simulacions 

de la pàgina web en telèfons de qualsevol mida de pantalla), es pot assegurar que 

qualsevol usuari, sigui des d'un PC, una tauleta, o un telèfon mòbil, nou o antic, petit o 

gran, visualitzarà els horaris de la forma més còmode possible. 

Pràcticament no ha fet falta dissenyar l'evolució del disseny de les pàgines d'ajuda o 

d'inici de sessió, perquè estaven constituïdes per una columna ben prima al mig de la 

pantalla, i ja s'hi ha comprovat que això es veu correctament en qualsevol pantalla. 

  

@media screen and (max-width:1200px) { 

    :root { 

        --columnWidth: 100%; 

    } 

    .headerColumn { 

        width: 100%; 

    } 

    .table-margins { 

        border-radius: 0px; 

        margin: 0 auto; 

    } 

} 
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10  Instal·lació 
La instal·lació d'una aplicació es pot fer a molts servidors web, un dels quals, anomenat 

PythonAnywhere, és el millor per aquest cas, per diferents raons: 

 Està pensat per aplicacions programades en Python. 

 Utilitzar la versió bàsica del servei és gratis. 

En primer lloc, és necessari transportar els fitxers de l’aplicació al servidor. Això és fàcil 

i pràctic gràcies a Git. Únicament cal configurar una clau SSH per poder accedir al 

repositori, i amb la consola de PythonAnywhere, realitzar un git clone. Les claus SSH 

són una forma comuna de connectar-se de forma segura a equips remots. Es basen en 

el protocol de xifrat de xarxa SSH, que és responsable del xifrat del flux d’informació 

entre l’usuari i la màquina remota. 

Un cop els arxius són al servidor, cal instal·lar python (la mateixa versió amb la que 

s’hagi programat l’aplicació) i altres mòduls com virtualenv. 

Finalment, només s’ha de configurar el fitxer WSGI. El fitxer WSGI és un fitxer (.py en el 

nostre cas) contingut en el servidor, que s’encarrega de mantenir l’aplicació oberta 

contínuament. La configuració d’aquest fitxer consisteix a introduir la direcció de 

l’aplicació. 

Per tal que tot funcioni bé, s’ha hagut de fer un canvi en el fitxer jsonParse.py. 

(antic) 

 

(nou) 

 

El servidor no trobava el fitxer especificat perquè la direcció era relativa a la carpeta on 

estava el jsonParse.py. Això funcionava en servidor local, però no a PythonAnywhere. 

S’ha creat un mètode que fa que el camí sigui absolut i no depengui de quina carpeta 

està activa. Així que independentment d’en quin sistema estigui corrent aquesta 

aplicació, el camí cap a l’arxiu hauria de ser sempre el correcte. 

  

def getJsonExample(): 

    with open('static/json/reduced.json', 'r') as f: 

        return json.load(f) 

def getJsonExample(): 
    this_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)) 
    fname = os.path.join(this_dir, 'static', 'json', 'edu.json') 
    with open(fname, 'r') as f: 
        return json.load(f) 

Link a la pàgina web de Hermes: http://neoflash.pythonanywhere.com 
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11  Creació de la .apk 
Per tal que es pugui accedir a Hermes des d'un dispositiu mòbil Android, cal crear un 

fitxer .apk i instal·lar-lo al dispositiu. Això es pot fer de diverses maneres, però la més 

fàcil d'elles és utilitzar un programari anomenat MIT App Inventor. Aquesta utilitat 

permet crear aplicacions per Android en un moment, perquè és un servei de molt alt 

nivell. Això fa que sigui fàcil i intuïtiu. A diferència del kit de desenvolupament d'Android, 

que té una corba d'aprenentatge molt més lenta. 

Per tal de visualitzar la web a través d'una aplicació, cal col·locar un web viewer. El web 

viewer és semblant a un navegador però amb moltes menys característiques. 

Un dels problemes que té això, és que el botó "enrere" del mòbil apagaria l'aplicació, 

independentment de a quina pàgina s'estigui. Perquè als ulls de l'aplicació només hi ha 

una pàgina, on està situat el web viewer, i no pot tenir informació sobre el que passa 

dins del web viewer. 

Un altre possible problema és que com que no té totes les característiques d'un 

navegador, no sigui compatible amb algun dels elements del full d'estil, que utilitza 

alguns avantatges de les últimes versions de CSS3. 

Una diferència notable entre utilitzar l'aplicació i entrar al web des del navegador 

Chrome per Android, és la suavitat de les animacions. Mentre en el Chrome es 

mantenen fluides, a través de l'aplicació, experimenten baixades de framerate . 

Tot i que no es té intenció de fer que Hermes estigui disponible des de Google Play, 

s'explicarà breument com s'hauria de fer si es volgués. 

En primer lloc, el creador de l'aplicació s'hauria de registrar a Play Console, un servei de 

Google per gestionar les aplicacions que es pugen. No és gratis, té un cost de 25€ (a l'any 

2017). Fet això, s'ha d'anar a la opció "Create application", i omplir tota la informació 

necessària (nom, preu, descripció, idioma per defecte, etc). També s'han de subministrar 

totes les imatges necessàries, com el logo, i maquetes de l'aplicació, entre d'altres. 
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12  Avaluació de resultats 
Galeria 

A continuació s’exposa una galeria d’imatges amb diferents proves que s’han fet amb 

l’aplicació, amb l’objectiu d’analitzar com respon a diferents horaris i diferents pantalles. 

Figura 16 

 

 

Figura 17    Figura 18 
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Com es pot observar, la pàgina d’inici no presenta problemes d’adaptació, ja que té 

una interfície petita i senzilla. És perfecte per aplicacions mòbils. 

 

Figura 19   Figura 20 

Pels mateixos motius, la pàgina d’ajuda també s’adapta a la pantalla sense cap 

problema. Es llegeix sense problemes des de qualsevol dispositiu. 

 

Figura 21 

Aquest és l’horari d’un alumne aleatori de l’escola vist des de PC. Presenta un 

solapament en un dia i títols d’assignatura llargs. En alguns casos, no s’arriba a 

visualitzar el títol sencer de l’assignatura. 
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Figura 22     Figura 23 

El mateix horari vist des d’un mòbil amb pantalla petita, segueix visualitzant-se 

relativament bé. Hi ha menys espai pel títol de l’assignatura, i l’aula on s’imparteix ha 

desaparegut (deliberadament) en les classes que se solapen. Tot i així, tots els detalls 

estan disponibles quan apareix la finestra emergent a la part de sota de la pantalla. 

Polsant a qualsevol altre lloc de la pantalla o a la creu, tornem a la situació inicial.

 

Figura 24  
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A continuació es visualitza un horari extrem. Triple solapament en dos dies, i altres casos 

de solapament la resta de dies. 

 

Figura 25 

En PC això no importa. Els horaris es veuen bé, tot i que hi ha poc espai pels noms de 

les assignatures. En els casos de triple solapament, l’aula està invisible. 

 

Vista de tablet (vertical) 

Figura 26 
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Vista de telèfon mòbil. Les 

classes amb triple solapament 

pateixen però encara es pot 

llegir el títol. Les classes amb 

doble solapament no tenen 

problemes i les que no se 

solapen encara menys. 

 

Figura 27 

 

 

Si es posa el mòbil horitzontal, 

passem a veure els 5 dies, 

però l’amplada de cada dia és 

aproximadament la mateixa. 

 

Si visualitzem els detalls 

d’una assignatura en 

mode horitzontal. 

  

Figura 28 

Figura 29 
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Valoració global 

L'aplicació funciona bé i ràpid. No s'han trobat errors de solapament en cap de les 

proves que s'han fet, ni errors de cap tipus quant a interacció. Les animacions (que no 

es poden mostrar en aquest document) fan que la interacció sigui ràpida i divertida. 

Opinió de tercers 

Totes les persones que han provat l'aplicació, opinen que hi ha una millora significativa 

de la interfície, i que ja no caldrà que es facin l'horari manualment a cada quadrimestre. 

Diverses persones expressen el seu descontentament amb què no hi hagi aplicació per 

iPhone. Aquestes persones poden fer un accés directe al mòbil, que porta al web amb 

qualsevol navegador. 

Possibles millores 

 Un sistema per pintar el dia actual d’un color diferent, de forma que l’usuari es 

pugui situar en la setmana, i també un cursor que es situï a l’hora actual. 

 A nivell d’aplicació mòbil, implementar una funció que recorda l’usuari i 

contrasenya per no haver-ho d’introduir cada cop. 

 Poder canviar l’idioma de l’aplicació i dels horaris visualitzats. 

 En última instància, fer els canvis necessaris perquè l’aplicació pugui extreure 

l’horari sol·licitat de la base de dades de l’escola usant els credencials d’Atenea, i 

mostrar-los per pantalla (en comptes de disposar d’un fitxer JSON al mateix 

servidor). 
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13  Planificació i costos 
Planificació d’activitats 

Mes Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   

Setmana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Instalació de 
components 

                                        

Muntatge de 
servidor local 

                                        

Disseny 
d'interfície 

                                        

Inici de sessió 
(back-end) 

                                        

Inici de sessió 
(front-end) 

                                        

Anàlisi 
d'extracció JSON 

                                        

Horari (back-
end) 

                                        

Horari (front-
end) (v.1) 

                                        

Horari (front-
end) (v.2) 

                                        

Pàgina ajuda 
(back-end) 

                                        

Pàgina ajuda 
(front-end) 

                                        

Instalació en 
servidor 

                                        

Personal 

Es considera que la càrrega de feina pel disseny d’aquesta aplicació ha estat equivalent 

a estar treballant aproximadament 3 mesos a mitja jornada i que el preu per hora d’un 

enginyer informàtic és 30€ l’hora bruts. 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑦𝑒𝑟 =
30€

ℎ𝑜𝑟𝑎
∗ 200 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 = 6000€ 
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Material 

S’ha necessitat un ordinador per realitzar el projecte, i ha costat 800 €. S’assumeix que 

s’amortitza en 2 anys, i per tant el cost per 3 mesos és de: 

𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =
800

24
∗ 3 = 100€ 

Suposant que es volgués emprar un domini per la pàgina web tindria un cost de 

manteniment d’aproximadament 20 € /any. 

Pressupost 

Concepte Preu 

Enginyer 6000 € 

Material 100 € 

Manteniment (1 any) 20 € 

TOTAL 6120 € 
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14  Conclusions 
Finalment, s'ha aconseguit que l'aplicació compleixi la seva funció principal, llevada la 

suposició que la base de dades de l'escola està en format JSON. Des del meu punt de 

vista, el projecte ha estat un èxit, avançant des de les seves fases inicials, i superant totes 

les complicacions, fins a convertir-se en una aplicació sòlida, compatible i senzilla. 

Tenia ganes d'aprendre a fer una aplicació web i conèixer la metodologia que es fa servir 

i com funciona la relació client-servidor, i he fet un gran procés d'autoaprenentatge del 

qual em sento orgullós. 

Penso que aquests coneixements bàsics complementen els meus interessos en 

enginyeria de producte i disseny d'interacció. Cada cop més, existeixen productes que 

es comuniquen amb l'usuari a través d'una aplicació mòbil, i fer aquest treball m'ha 

donat seguretat a l'hora d'emprendre projectes propis que puguin sorgir en el futur. 
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hermes.py 

 

  

#IMPORT FLASK 

from flask import Flask, session, request, render_template, 

redirect, url_for 

import jsonParse 

 

#App instance creation 

hermes = Flask(__name__) 

 

 

#-----PAGE VIEWS-----# 

@hermes.route('/', methods=['GET','POST']) 

def login(): 

    if request.method == 'POST': 

        #FORM VALIDATION 

        session['username'] = request.form['username'] 

        return redirect(url_for('calendar')) 

    else: 

        return render_template('login.html') 

 

@hermes.route('/calendar') 

def calendar(): 

    #Importacio de l'arxiu 

    JSONfile = jsonParse.getJsonExample() 

    #Llista de totes les classes amb les seves dades 

    llistaClasses = jsonParse.convertJSON(JSONfile) 

    #Files necessaries del calendari 

    filaMax = jsonParse.filesNecessaries(llistaClasses) 

    #Altura files 

    alturaFiles = 30 

    #Passar dades a Jinja2 

    return render_template('calendar.html', 

                           username=session['username'], 

                           llistaClasses=llistaClasses, 

                           filaMax=filaMax, 

                           alturaFiles=alturaFiles) 

 

@hermes.route('/help') 

def help_page(): 

    return render_template('help.html') 

 

# secret key 

hermes.secret_key = 

'\xfd{H\xe5<\x95\xf9\xe3\x96.5\xd1\x01O<!\xd5\xa2\xa0\x9fR"\xa1\xa

8' 

 

#INIT 

if __name__=='__main__': 

    hermes.run(debug=True) 
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jsonParse.py 

 

  

import json, math 

 

def getJsonExample(): 

    with open('static/json/grup10.json', 'r') as f: 

        return json.load(f) 

 

def getRows(llistaClasses): 

    llistaHores = [] 

    for classe in llistaClasses: 

        llistaHores.append(classe['startHour'][0]*60 + 

classe['startHour'][1]) 

        llistaHores.append(classe['endHour'][0]*60 + 

classe['endHour'][1]) 

    minutMinim = min(llistaHores) 

    for classe in llistaClasses: 

        classe['startRow'] = (classe['startHour'][0]*60 + 

classe['startHour'][1] - minutMinim)/30. 

        classe['endRow'] = (classe['endHour'][0]*60 + 

classe['endHour'][1] - minutMinim)/30. 

    return llistaClasses 

 

def filesNecessaries(llistaClasses): 

    filaMax = 0 

    for classe in llistaClasses: 

        if classe['endRow'] > filaMax: 

            filaMax = classe['endRow'] 

    return int(math.ceil(filaMax)) 

 

def trobarCanal(canals): 

    for i in range(0,len(canals)): 

        if canals[i] == 0: 

            return i+1 

    return False 
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jsonParse.py (part 2) 

 

  

def insertarSolapaments(llistaClasses): 

    files = filesNecessaries(llistaClasses) 

    for day in range(1,6): 

        canalsActius = [0,0,0,0,0] 

        for fila in range(0, files+1): 

            for classe in llistaClasses: 

                if classe['dayNumber'] == day: 

                    if classe['endRow']-1 == fila: 

                        canalsActius[classe['canal']-1] = 0 

                    elif classe['startRow'] == fila : 

                        canalAssignat = trobarCanal(canalsActius) 

                        classe['canal'] = canalAssignat 

                        canalsActius[canalAssignat-1] = 1 

    for i in range(0, len(llistaClasses)): 

        for j in range(0, len(llistaClasses)): 

            if i != j: 

                if llistaClasses[i]['dayNumber'] == 

llistaClasses[j]['dayNumber']: 

                    if llistaClasses[i]['startRow'] >= 

llistaClasses[j]['startRow'] and llistaClasses[i]['startRow'] < 

llistaClasses[j]['endRow']: 

                        if llistaClasses[i]['paralel'] < paralel: 

                            llistaClasses[i]['paralel'] = paralel 

                        if llistaClasses[j]['paralel'] < paralel: 

                            llistaClasses[j]['paralel'] = paralel 

    return llistaClasses 
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jsonParse.py (part 3) 

 

  

def convertJSON(jsonFile): 

     

    llistaClasses = [] 

    classe = {} 

    dies = {u'monday':1, u'tuesday':2, u'wednesday':3, 

u'thursday': 4, u'friday': 5} 

     

    llistaAssignatures = jsonFile['subjects'] 

     

    #Creacio dun diccionari pels colors 

    llistaNoms = [] 

    for assignatura in llistaAssignatures: 

        llistaNoms.append(assignatura['name']) 

    llistaColors = [] 

    for i in range(0,len(llistaNoms)): 

        llistaColors.append('c'+str(i)) 

    diccionariColors = dict(zip(llistaNoms, llistaColors)) 

     

    #identificador de una classe concreta 

    identificador = 0  

     

    for assignatura in llistaAssignatures: 

        diccionariGrups = assignatura['group'] 

        for numeroGrup, classesDelGrup in 

diccionariGrups.iteritems(): 

            for sessio in classesDelGrup: 

                 

                #Nom de la classe 

                classe['name'] = assignatura['name'] 

                 

                #Dia de la classe 

                classe['day'] = sessio['day'] 

                classe['dayNumber'] = dies[sessio['day']] 

                 

                #Hora de la classe 

                classe['startHour'] = 

[int(sessio['startHour'].split(':')[0]),int(sessio['startHour'].sp

lit(':')[1])] 

                classe['endHour'] = 

[int(sessio['endHour'].split(':')[0]),int(sessio['endHour'].split(

':')[1])] 

                 

                classe['startHourString'] = 

sessio['startHour'][0:5] 

                classe['endHourString'] = sessio['endHour'][0:5] 

                 

                #COLOR DE LA CLASSE 

                classe['color'] = diccionariColors[classe['name']] 
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jsonParse.py (part 4) 

 

  

                 

                #ALTRES 

                classe['classroom'] = sessio['classroom'] 

                classe['grup'] = str(numeroGrup) 

                classe['profe'] = 'Marc Garcia' 

                classe['emailProfe'] = 'marc.garcia@gmail.com' 

                classe['codi'] = assignatura['code'] 

                classe['id'] = identificador 

                classe['lan'] = 'ENG' 

                identificador += 1 

                 

                #inicialitzacio de solapament 

                classe['canal'] = 1 

                classe['paralel'] = 1 

                 

                #EXTRA i afegir 

                try: 

                    classe['extra'] = sessio['extra'] 

                    if classe['extra'][0] == '(': 

                        llistaClasses.append(classe.copy()) 

                except KeyError: 

                    classe['extra'] = '' 

                    llistaClasses.append(classe.copy()) 

     

    #Calcular ROWS 

    llistaClasses = getRows(llistaClasses) 

     

    #calcular solapaments 

    llistaClasses = insertarSolapaments(llistaClasses) 

     

    return llistaClasses 
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login.html 

 

  

<!DOCTYPE html> 
<html> 
 <head> 
        <title>Hermes - Entrar</title> 
        <link rel="icon" href="/static/img/headerIcon.png"> 
  <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; 
charset=UTF-8'> 
        <!--Responsive--> 
        <meta name='viewport' content='width=device-width, 
initial-scale=1 maximum-scale=1, user-scalable=0'> 
  <!--jQUERY MIN.JS--> 
  <script 
src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery
.min.js'></script> 
  <!--BOOTSTRAP CSS--> 
  <link rel='stylesheet' 
href='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/boot
strap.min.css' integrity='sha384-
1q8mTJOASx8j1Au+a5WDVnPi2lkFfwwEAa8hDDdjZlpLegxhjVME1fgjWPGmkz
s7' crossorigin='anonymous'> 
  <!--BOOTSTRAP MIN.JS--> 
  <script 
src='https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/js/bootst
rap.min.js' integrity='sha384-
0mSbJDEHialfmuBBQP6A4Qrprq5OVfW37PRR3j5ELqxss1yVqOtnepnHVP9aJ7
xS' crossorigin='anonymous'></script> 
  <!--MY CSS--> 
  <link rel='stylesheet' type='text/css' 
href='/static/login.css?v={{ range(1,10000) | random() }}'> 
        <!--My Fonts--> 
        <link 
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,40
0,600|Raleway:400,500' rel='stylesheet'> 
 </head> 
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login.html (part 2) 

 

  

 <body> 
        <div class='box'> 
            <img class='logo' src='/static/img/loginLogo.png'> 
            <form class='form' action='.' method='POST' 
name='form' onsubmit="return validateForm()"> 
                <input type='username' class='form_field' 
name='username' placeholder="Nom d'usuari"/> 
                <input type='password' class='form_field' 
name='password' placeholder='Contrasenya'/> 
                <div class='alerta'>Introdueix el teu nom 
d'usuari!</div> 
                <input class='login_button' type='submit' 
name='acceptar' value='ENTRAR'> 
            </form> 
            <a href="/help" class="need-help">Necessites 
ajuda?</a> 
        </div> 
        <script> 
            function validateForm() { 
                var x = 
document.forms['form']['username'].value; 
                if (x == '') { 
                    $('.alerta').addClass('activa'); 
                    return false; 
                } 
            } 
        </script> 
 </body> 
</html>  
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login.css 

 

* { 
    font-family: 'Open Sans', sans-serif; 
} 
:root { 
    --blueColor: #0eaed9; 
    --animation_duration: 0.3s; 
    --easingBounce: cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 2.55); 
    --easingNormal: ease-in-out; 
} 
 
body { 
    margin: 0; 
    background-color: #e7eaf0; 
} 
 
.box { 
    width: 400px; 
    margin: 40px auto 0 auto; 
    padding: 20px; 
    display: block; 
} 
 
.logo { 
    margin: 0 auto 35px auto; 
    display: block; 
} 
 
.form_field { 
    display: block; 
    width: 80%; 
    margin: 15px auto; 
    background-color: #ffffff; 
    line-height: 45px; 
    padding-left: 25px; 
    color: #7b7b7b; 
    font-size: 1.2em; 
    border-radius: 25px; 
    border-style: none; 
    -webkit-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    -moz-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
} 
 
.form_field::-webkit-input-placeholder { color: #d1d1d1; } 
.form_field:-moz-placeholder { color: #d1d1d1; } 
.form_field::-moz-placeholder { color: #d1d1d1; } 
.form_field:-ms-input-placeholder { color: #d1d1d1; } 
 
.form_field:focus { 
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login.css (part 2) 

 

  

.form_field::-webkit-input-placeholder { color: #d1d1d1; } 

.form_field:-moz-placeholder { color: #d1d1d1; } 

.form_field::-moz-placeholder { color: #d1d1d1; } 

.form_field:-ms-input-placeholder { color: #d1d1d1; } 
 
.form_field:focus { 
    outline:none; 
    box-shadow: 0 0 6px var(--blueColor); 
} 
 
.login_button { 
    display: block; 
    width: 50%; 
    margin: 13px auto 0 auto; 
    text-align: center; 
    line-height: 45px; 
    border-radius: 25px; 
    color: white; 
    letter-spacing: 1px; 
    font-weight: 500; 
    font-size: 1.4em; 
    font-weight: 200; 
    background-color: var(--blueColor); 
    border-style: none; 
    -webkit-transition: all 0.2s; 
    -moz-transition: all 0.2s; 
    transition: all 0.2s; 
    will-change: auto; 
} 
 
.login_button:hover { 
    opacity: 0.6; 
    text-decoration: None; 
    width: 60%; 
    color: white; 
} 
 
.login_button:focus { 
    outline: none; 
} 
 
.login_button:active { 
    transform: scale(0.9); 
} 
 
.need-help { 
    color: var(--blueColor); 
    font-weight: 600; 
    -webkit-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    -moz-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    transition: all var(--animation_duration) var(--
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.need-help { 
    color: var(--blueColor); 
    font-weight: 600; 
    -webkit-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    -moz-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    opacity: 1; 
    margin-top: 15px; 
    display: block; 
    text-align: center; 
    text-decoration: none; 
} 
 
.need-help:hover { 
    opacity: 0.6; 
    text-decoration: none; 
    color: var(--blueColor); 
} 
 
.alerta { 
    visibility: hidden; 
    line-height: 0px; 
    opacity: 0; 
    font-size: 1.1em; 
    margin: 0; 
    margin: auto; 
    color: #db506b; 
    text-align: center; 
    -webkit-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    -moz-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    will-change: auto; 
} 
 
.activa { 
    visibility: visible; 
    opacity: 1; 
    line-height: 40px; 
} 
 
@media screen and (max-width:400px) { 
    .box { 
        width: 100%; 
    } 
} 
@media screen and (max-height:400px) { 
    .box { 
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login.css (part 4) 

 

 

help.html 

(Mateix Head. Només es mostra el Body) 

 

  

@media screen and (max-width:400px) { 
    .box { 
        width: 100%; 
    } 
} 
@media screen and (max-height:400px) { 
    .box { 
        margin: 20px auto 0 auto; 
    } 
} 

 <body> 
        <div class='box'> 
            <header> 
                <a href="/"><i class="material-icons" 
style="font-size: 30px">arrow_back</i></a> 
                <h1>Ajuda</h1> 
            </header> 
            <h2>Què és Hermes?</h2> 
            <p>Hermes és una web-app diseñada per visualitzar 
els horaris personals dels alumnes de la ETSEIB. La seva 
intenció és tenir una interfície d'usuari amigable, i a la 
vegada capaç de mostrar moltes dades útils.</p> 
            <h2>M'he de fer una compta?</h2> 
            <p>No cal! Només has d'introduir el teu usuari i 
contrasenya de Atenea i visualitzaràs els teus horaris 
instantàniament!</p> 
            <p>Si tens horaris que se solapen, aquests no es 
visualitzaran correctament. Tampoc es visualitzaran els horaris 
de pràctiques o classes especials d'un sol dia. Però segur que 
es farà en properes versions!</p> 
            <h2>Com funciona?</h2> 
            <p>Un cop hagis entrat les teves dades d'Atenea, 
podràs visualitzar els teus horaris. Clica en cada classe per 
veure molts més detalls!</p> 
        </div> 
 </body>  
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help.css 

 

  

* { 
    font-family: 'Open Sans', sans-serif; 
} 
 
:root { 
    --blueColor: #0eaed9; 
    --animation_duration: 0.3s; 
    --easingBounce: cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 2.55); 
    --easingNormal: ease-in-out; 
} 
 
body { 
    margin: 0; 
    background-color: #e7eaf0; 
} 
 
.box { 
    width: 400px; 
    margin: 40px auto 0 auto; 
    padding: 20px; 
    display: block; 
} 
 
.material-icons { 
    display: block; 
    float: left; 
    cursor: pointer; 
    color: #0eaed9; 
    width: 50px; 
    -webkit-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingBounce); 
    -moz-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingBounce); 
    transition: all var(--animation_duration) var(--
easingBounce); 
    will-change: opacity transform; 
} 
 
.material-icons:hover { 
    opacity: 0.6; 
    transform: translate(-10px,0); 
} 
 
h1 { 
    color: #0eaed9; 
    margin: 0; 
    font-family: 'Raleway'; 
    font-weight: 500; 
    font-size: 2em; 
    position: absolute; 
    left: 50%; 
    transform: translate(-50%,0); 
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help.css (part 2) 

 

  

h1 { 
    color: #0eaed9; 
    margin: 0; 
    font-family: 'Raleway'; 
    font-weight: 500; 
    font-size: 2em; 
    position: absolute; 
    left: 50%; 
    transform: translate(-50%,0); 
    line-height: 30px; 
} 
 
header { 
    margin-bottom: 70px; 
} 
 
h2 { 
    font-family: 'Raleway'; 
    color: #656565; 
    font-size: 1.2em; 
    font-weight: 500; 
    margin: 40px 0 20px 0; 
} 
 
p { 
    color: #848484; 
    font-size: 1em; 
    margin: 10px 0 10px 0; 
    text-align: justify; 
} 
 
@media screen and (max-width:400px) { 
    .box { 
        width: 100%; 
    } 
} 
@media screen and (max-height:400px) { 
    .box { 
        margin: 20px auto 0 auto; 
    } 
} 
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calendar.html 

(Mateix Head. Només es mostra el Body) 

 

  

<body> 

    <header class='header'> 

        <div class='headerColumn'> 

            <div class='headerLogo'> 

                <img class='headerIcon' src='/static/img/headerIcon.png'> 

                <img class='headerFont' src='/static/img/headerFont.png'> 

            </div> 

            <div class='time'> 

                <i class='material-icons blue'>schedule</i> 

                <p id='current-hour'></p> 

            </div> 

            <a href='/' class='logOut'> 

                <p class='username'>{{ username }}</p> 

                <i class='material-icons blue logOut-icon' style="font-

size:30px;">power_settings_new</i> 

            </a> 

        </div> 

    </header> 

    <div class='table-margins'> 

        <table class='table-background'> 

            <tr class='day-row'> 

                {% for day in ['Dilluns', 'Dimarts', 'Dimecres', 'Dijous', 

'Divendres'] %} 

                    <th class='day-name'>{{ day }}</th> 

                {% endfor %} 

            </tr> 

            <tr class='table-body' style="height:{{alturaFiles*filaMax}}px;"> 

                {% for i in range(1,6) %} 

                    <td class="day-column"> 

                        {% for j in range(0,filaMax) %} 

                            <div class="calendar-background" style="height:{{ 

alturaFiles }}px;"></div> 

                        {% endfor %} 

                        {% for classe in llistaClasses %} 

                            {% if classe['dayNumber'] == i %} 
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                                <div class='class-out' style="top: {{ 

alturaFiles*classe['startRow']+40 }}px; 

                                                              height: {{ 

alturaFiles*(classe['endRow']-classe['startRow']) }}px; 

                                                              width: {{ 

20/classe['paralel'] }}%; 

                                                              transform: 

translateX({{ 100*(classe['canal']-1) }}%);"> 

                                    <div class="class-in {{ classe['color'] }}" 

id="classe-{{ classe['id'] }}"> 

                                        <div class="subject-data" 

style="width:90%;height:100%;"> 

                                            <div class="place place-paralel-{{ 

classe['paralel'] }}">{{ classe['classroom'] }}</div> 

                                            <div class="subject-title title-

paralel-{{ classe['paralel'] }}">{{ classe['name'] }}<br/><p class="subject-

extra">{{ classe['extra'] }}</p></div> 

                                        </div> 

                                        <div class="subject-timing"> 

                                            <div class="start-hour time-paralel-

{{ classe['paralel'] }}">{{ classe['startHourString'] }}</div> 

                                            <div class="end-hour time-paralel-{{ 

classe['paralel'] }}">{{ classe['endHourString'] }}</div> 

                                        </div> 

                                    </div> 

                                </div> 

                            {% endif %} 

                        {% endfor %} 

                    </td> 

                {% endfor %} 

            </tr> 

        </table> 

    </div> 

    <div class='shadow'></div> 
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    {% for classe in llistaClasses %} 

        <div id="pop-{{ classe['id'] }}" class="detailed-box {{ classe['color'] 

}}"> 

            <div class="detailed-content"> 

                <div class="detailed-header"> 

                    <p class="detailed-place">{{ classe['classroom'] }}</p> 

                    <p class="detailed-time">{{ classe['startHourString']+ " - " 

+ classe['endHourString'] }}</p> 

                    <i class="material-icons cross">clear</i> 

                </div> 

                <div class="detailed-info"> 

                    <p class="detailed-name">{{ classe['name'] }}</p> 

                    <p class="detailed-label">Codi</p> 

                    <p class="detailed-data">{{ classe['codi'] }}</p> 

                    <p class="detailed-label">Grup</p> 

                    <p class="detailed-data">{{ classe['grup'] }}</p> 

                    <p class="detailed-label">Professor/a</p> 

                    <p class="detailed-data">{{ classe['profe'] }}</p> 

                    <p class="detailed-label">E-mail</p> 

                    <p class="detailed-data">{{ classe['emailProfe'] }}</p> 

                    <p class="detailed-label">Idioma</p> 

                    <p class="detailed-data">{{ classe['lan'] }}</p> 

                </div> 

            </div>        

        </div> 

        <script> 

            $(function() { 

                $("#classe-{{ classe['id'] }}").click(function() { 

                    $("#pop-{{ classe['id'] }}").addClass("active-box"); 

                    $(".shadow").addClass("active-shadow"); 

                }); 

            }); 

        </script> 

    {% endfor %} 
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    <script> 

        $(".shadow").click(function() { 

            $(".detailed-box").removeClass("active-box"); 

            $(".shadow").removeClass("active-shadow"); 

        }); 

        $(".cross").click(function() { 

            $(".detailed-box").removeClass("active-box"); 

            $(".shadow").removeClass("active-shadow"); 

        }); 

        function updateClock() { 

            var now = new Date(); 

            var hours = (now.getHours()).toString(); 

            var minutes = (now.getMinutes()).toString(); 

            if (hours.length < 2) { 

                hours = '0' + hours; 

                } 

            if (minutes.length < 2) { 

                minutes = '0' + minutes; 

                } 

            var time = hours + ':' + minutes; 

            document.getElementById('current-hour').innerHTML = time; 

            setTimeout(updateClock, 5000); 

        }; 

        updateClock(); 

    </script> 

</body> 
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* { 
    font-family: 'Open Sans', sans-serif; 
} 
 
:root { 
    --columnWidth: 1200px; 
    --headerHeight: 80px; 
    --blueColor: #15add6; 
    --animation_duration: 0.3s; 
    --easingBounce: cubic-bezier(0.68, -0.55, 0.265, 2); 
    --easingNormal: ease-in-out; 
} 
 
body { 
    margin: 0px; 
    background-color: #e7eaf0; 
} 
 
.header { 
    width: 100%; 
    height: var(--headerHeight); 
    z-index: -1; 
} 
 
.headerColumn { 
    display: block; 
    width: var(--columnWidth); 
    height: 100%; 
    margin: auto; 
} 
 
.headerLogo { 
    display: block; 
    float: left; 
    height: 100%; 
} 
 
.headerIcon { 
    float: left; 
    position: relative; 
    top: 50%; 
    transform: translate(0, -50%); 
    margin-left: 17px; 
} 
 
.headerFont { 
    position: relative; 
    top: 50%; 
    transform: translate(0, -50%); 
    margin-left: 13px; 
} 
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.headerFont { 
    position: relative; 
    top: 50%; 
    transform: translate(0, -50%); 
    margin-left: 13px; 
} 
 
.time { 
    height: var(--headerHeight); 
    line-height: var(--headerHeight); 
    float: left; 
    position: absolute; 
    left: 50%; 
    transform: translate(-50%,0); 
} 
 
.material-icons.blue { 
    color: var(--blueColor); 
    float: left; 
    position: relative; 
    top: 50%; 
    transform: translate(0, -50%); 
    margin-right: 5px; 
} 
 
#current-hour { 
    font-size: 16px; 
    font-weight: 600; 
    line-height: var(--headerHeight); 
    color: var(--blueColor); 
    letter-spacing: 0.5px; 
    float: left; 
} 
 
.logOut { 
    float: right; 
    height: 100%; 
    -webkit-transition: all 0.3s; 
    -moz-transition: all 0.3s; 
    transition: all 0.3s; 
} 
 
.logOut:hover { 
    opacity: 0.5; 
} 
 
.logOut-icon { 
    position: relative; 
    top: 50%; 
    transform: translate(0, -50%); 
    padding-right: 17px; 
} 
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.logOut:hover { 
    opacity: 0.5; 
} 
 
.logOut-icon { 
    position: relative; 
    top: 50%; 
    transform: translate(0, -50%); 
    padding-right: 17px; 
} 
 
.username { 
    font-size: 16px; 
    font-weight: 500; 
    color: var(--blueColor); 
    float: left; 
    margin-right: 13px; 
    line-height: var(--headerHeight); 
} 
 
.table-margins { 
    margin: 7px auto; 
    width: var(--columnWidth); 
    background-color: white; 
    border-radius: 10px; 
    box-shadow: 0px 0px 7px #c1c1c1; 
    padding: 0.5%; 
} 
 
.table-background { 
    position: relative; 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
    overflow: scroll; 
    table-layout: fixed; 
} 
 
.day-row { 
    height: 40px; 
} 
 
.day-name { 
    text-align: center; 
    color: #8e8e8e; 
} 
 
.day-column { 
    border-right: 1px solid #eaeaea; 
} 
 
.day-column:nth-child(5) { 
    border: none; 
} 
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calendar.css (part 4) 

 

  

.day-name { 
    text-align: center; 
    color: #8e8e8e; 
} 
 
.day-column { 
    border-right: 1px solid #eaeaea; 
} 
 
.day-column:nth-child(5) { 
    border: none; 
} 
 
.calendar-background:nth-child(2n) { /*hores*/ 
    border-bottom: 1px solid #d0d0d0; 
} 
 
.calendar-background:nth-child(2n+1) { /*mitjes hores*/ 
    border-bottom: 1px dotted #e3e3e3; 
} 
 
.class-out { 
    position: absolute; 
    padding: 3px; 
} 
 
.class-in { 
    height: 100%; 
    width: 100%; 
    border-radius: 8px; 
    padding: 3px 6px; 
    color: white; 
    cursor: pointer; 
    -webkit-transition: all 0.2s; 
    -moz-transition: all 0.2s; 
    transition: all 0.2s; 
    will-change: transform; 
    border: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.0); 
} 
 
.class-in:hover { 
    transform: scale(0.98); 
    border: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); 
} 
 
.class-in:active { 
    transform: scale(0.95); 
} 
 
.subject-data { 
    float: left; 
    overflow: hidden; 
} 
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calendar.css (part 5) 

 

  

.class-in:hover { 
    transform: scale(0.98); 
    border: 3px solid rgba(0, 0, 0, 0.2); 
} 
 
.class-in:active { 
    transform: scale(0.95); 
} 
 
.subject-data { 
    float: left; 
    overflow: hidden; 
} 
 
.subject-timing { 
    height: 100%; 
    float: right; 
    position: relative; 
} 
 
.start-hour { 
    float: right; 
    position: absolute; 
    right: 0; 
} 
 
.end-hour { 
    bottom: 0; 
    right: 0; 
    position: absolute; 
} 
 
.subject-title { 
    clear: both; 
    font-family: 'Raleway'; 
    font-size: 1.2em; 
    overflow: hidden; 
    text-overflow: ellipsis; 
} 
 
.subject-extra { 
    opacity: 0.6; 
    font-family: 'Raleway'; 
    font-size: 1em; 
} 
 
.invisible { 
    visibility: hidden; 
} 
 
.c0 {background-color: #5585e0;} 
 
.c1 {background-color: #44b756;} 
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calendar.css (part 6) 

 

  

.subject-extra { 
    opacity: 0.6; 
    font-family: 'Raleway'; 
    font-size: 1em; 
} 
 
.invisible { 
    visibility: hidden; 
} 
 
.c0 {background-color: #5585e0;} 
 
.c1 {background-color: #44b756;} 
 
.c2 {background-color: #d9a925;} 
 
.c3 {background-color: #ce4221;} 
 
.c4 {background-color: #5bc4b0;} 
 
.c5 {background-color: #c954bc;} 
 
.c6 {background-color: #aec954;} 
 
.place-paralel-3 { 
    visibility: hidden; 
} 
 
.shadow { 
    position: fixed; 
    top: 0; 
    width: 100%; 
    height: 100%; 
    background-color: black; 
    opacity: 0; 
    -webkit-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    -moz-transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    transition: all var(--animation_duration) var(--
easingNormal); 
    visibility: hidden; 
    z-index: 2; 
    will-change: opacity; 
} 
 
.active-shadow { 
    opacity: 0.1; 
    visibility: visible; 
} 
 
.detailed-box { 
    position: fixed; 
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calendar.css (part 7) 

 

  

.active-shadow { 
    opacity: 0.1; 
    visibility: visible; 
} 
 
.detailed-box { 
    position: fixed; 
    width: 100%; 
    bottom: 0; 
    box-shadow: 0 0 1.6em rgba(0,0,0,0.5); 
    color: white; 
    -webkit-transition: all 0.2s ease-in; 
    -moz-transition: all 0.2s ease-in; 
    transition: all 0.2s ease-in; 
    visibility: hidden; 
    z-index: 3; 
    transform: translate(0,100%); 
    will-change: transform; 
} 
 
.active-box { 
    visibility: visible; 
    transform: translate(0,0); 
    transition-timing-function: ease-out; 
} 
 
.detailed-content { 
    width: 560px; 
    margin: 0 auto; 
    padding: 30px 30px 80px 30px; 
} 
 
.cross { 
    cursor: pointer; 
    float: right; 
    -webkit-transition: all 0.2s var(--easingBounce); 
    -moz-transition: all 0.2s var(--easingBounce); 
    transition: all 0.2s var(--easingBounce); 
} 
 
.cross:hover { 
    transform: scale(1.5); 
} 
 
.detailed-place { 
    font-size: 1.5em; 
    width: 33%; 
    float: left; 
} 
 
.detailed-time { 
    position: absolute; 
    font-size: 1.5em; 
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calendar.css (part 8) 

 

  

.detailed-place { 
    font-size: 1.5em; 
    width: 33%; 
    float: left; 
} 
 
.detailed-time { 
    position: absolute; 
    font-size: 1.5em; 
    text-align: center; 
    left: 50%; 
    transform: translate(-50%, 0); 
} 
 
.detailed-name { 
    clear: both; 
    font-size: 2.8em; 
    font-weight: 400; 
    text-align: center; 
    margin: 20px auto; 
    font-family: Raleway; 
    line-height: Normal; 
} 
 
.detailed-info { 
    margin-bottom: 80px; 
} 
 
.detailed-data { 
    float: right; 
} 
 
.detailed-label { 
    clear: both; 
    float: left; 
    font-weight: 600; 
    margin-right: 10px; 
} 
 
@media screen and (max-width:1200px) { 
    :root { 
        --columnWidth: 100%; 
    } 
    .headerColumn { 
        width: 100%; 
    } 
    .table-margins { 
        border-radius: 0px; 
        margin: 0 auto; 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width:1000px) { 
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calendar.css (part 9) 

 

  

@media screen and (max-width:1200px) { 
    :root { 
        --columnWidth: 100%; 
    } 
    .headerColumn { 
        width: 100%; 
    } 
    .table-margins { 
        border-radius: 0px; 
        margin: 0 auto; 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width:1000px) { 
    .place-paralel-2 { 
        display: none; 
    } 
    .subject-title { 
        font-size: 1.1em; 
        position: absolute; 
        top: 22px; 
        width: 100%; 
    } 
    .subject-extra { 
        font-size: 1.1em; 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width:900px) { 
    .subject-title { 
        font-size: 1em; 
    } 
    .subject-extra { 
        font-size: 1em; 
    } 
    .time-paralel-3 { 
        font-size: 0.8em; 
        right: -6px; 
    } 
    .title-paralel-3 { 
        word-wrap: break-word; 
    } 
    title-paralel-4 { 
        display: none; 
    } 
    time-paralel-4 { 
        display: none; 
    } 
} 
 
@media screen and (max-width:600px) { 
    :root { 
        --columnWidth: 600px; 
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calendar.css (part 10) 

 

@media screen and (max-width:900px) { 
    .subject-title { 
        font-size: 1em; 
    } 
    .subject-extra { 
        font-size: 1em; 
    } 
    .time-paralel-3 { 
        font-size: 0.8em; 
        right: -6px; 
    } 
    .title-paralel-3 { 
        word-wrap: break-word; 
    } 
    title-paralel-4 { 
        display: none; 
    } 
    time-paralel-4 { 
        display: none; 
    } 
} 
@media screen and (max-width:600px) { 
    :root { 
        --columnWidth: 600px; 
    } 
    .time { 
        visibility: hidden; 
    } 
    .detailed-content { 
        width: 100%; 
    } 
    .extra-info { 
        font-size: 0.8em; 
    } 
    .subject-title { 
        font-size: 0.9em; 
    } 
    .subject-extra { 
        font-size: 0.9em; 
    } 
    .header { 
        position: fixed; 
        top: 0; 
        left: 0; 
    } 
    .table-margins { 
        margin-top: var(--headerHeight); 
    } 
} 


