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Resum 

El següent projecte recull l'elaboració d'un prototip d'eina per 

a la creació de portfolis online. Es busca un procediment 

distintiu a l'actual tenint molt present la importància del 

posicionament web. 
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1. Introducció 

 

Bill Gates deia que si el nostre negoci no és a Internet és com si no existís. És un concepte, ara 

ja sí, acceptat per tothom i innegable. Tothom, ja sigui a nivell d'usuari o a nivell d'empresa, 

compte amb la seva pàgina web, el seu perfil a les xarxes socials i blogs amateurs.  

Seguint la premissa del fundador de Windows, existim, som visibles per a tothom en el món. 

Però, podem estar-ne segurs? Quin és el procediment que fem quan volem buscar qualsevol 

cosa per Internet?  

La majoria de gent, m'hi puc incloure, fa servir el cercador de Google.  Si el resultat no es troba 

en la primera pàgina, és més, en les primeres cinc opcions acostumem a abandonar la cerca i 

fer-ne una de nova. 

Així doncs, més que tenir representació online, el més important és estar ben situats. Per 

aconseguir-ho s’ha de cuidar molt el posicionament web. És un concepte que es repetirà i 

s’explicarà al llarg del projecte.  

Actualment ja existeixen moltes eines que et permeten crear la teva pròpia pàgina web i 

personalitzar-la al teu gust. S’estudiaran els avantatges i desavantatges i es buscaran les 

mancances de cada una de les aplicacions existents. Doncs, en aquest treball es busca una 

alternativa de cara a l'usuari inexpert per donar-se a conèixer. Proporcionar una eina intuïtiva 

perquè tothom es pugui crear un portfoli online. Sense haver de tenir coneixements ni de 

programació ni de servidors web. 

 

A continuació s'exposa el desenvolupament del projecte, es refresquen conceptes i paraules 

clau i es veurà si s'han pogut resoldre tots els problemes plantejats. 
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2. Objectius 

 

La finalitat del projecte és l'elaboració d'un prototip funcional d'una eina que et permeti crear 

el teu propi portfoli web. 

Els diferents objectius del treball són els següents: 

 - Dissenyar i produir una plataforma per crear pàgines web. 

 - Aprofundir en els diferents llenguatges de programació. Entendre perquè es fan 

 servir i quins són els adequats en cada cas concret. 

 - Crear un codi propi i llegible. 

 - Aconseguir un disseny responsive amb els diferents dispositius. 

 - Tenir en compte en tot moment els aspectes que intervenen en el posicionament  

 web. 

 

Per altra banda, com a treball de final de grau també es plantegen els objectius següents: 

 - Ser capaç d'organitzar i gestionar un projecte de tal magnitud. 

 - Saber enfrontar els diferents problemes que puguin sorgir i mirar de resoldre'ls. 

 - Emprar els coneixements obtinguts durant el grau i adquirir-ne de nous.   
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3. Motivació 

 

Fa un any em va sorgir l'oportunitat d'entrar a treballar en un projecte web on tocaria HTML, 

CSS i PHP; els llenguatges que havíem estudiat a la universitat. Dia a dia havia de descobrir i 

investigar com es feien les coses. Em suposava un repte diari. El projecte va acabar i tenia 

ganes de començar-ne un de nou. 

Sense voler-ho m'he convertit en programador. La meva manera d'entendre aquesta professió, 

i segurament aplicable a moltes altres, es resumeix en la capacitat de resoldre problemes de 

maneres diferents. No hi ha una única solució apte. Aquest fet fa que les línies de codi que 

creïs et defineixin.  
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4. Estat de l'art 

 

4.1 Conceptes 

Al llarg del projecte s'aniran repetint paraules i conceptes que és important conèixer i 

entendre.  

 

Site 

Pàgina web. 

 

 Pàgina web personal o portfoli 

Es tracta d'una web on una persona o col·lectiu es vol donar a conèixer i fa un recull de la 

informació més important, a què es dedica i quins serveis ofereix. Acostumen a ser webs 

visuals on l'estètica juga un paper molt important. 

Pot ser una alternativa a les targetes de visita convencionals. 

 

Responsive 

Quan parlem d'una pàgina web responsive volem dir que es capaç d'adaptar-se visualment a 

qualsevol dispositiu multimèdia. El mateix codi funcionarà en ordinadors, tauletes i mòbils, 

encara que visualment sigui diferent. 

 

 

Figura 1 Exemple de disseny responsive en diferents dispositius 
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Posicionament web SEO 

 

Quan parlem de posicionament web ens estem referint a la posició de la pàgina quan fem una 

cerca en un dels cercadors web. Jo destacaria Google per la seva importància coneguda per 

tothom. Avui en dia, la gent quan cerca alguna cosa no passa de la primera pàgina de resultats. 

Per això és molt important que els cercadors et detectin en una de les primeres posicions de 

resultats.  

Internament, com a programadors podem ajudar molt en millorar aquest aspecte: 

 

 - Que el nostre site sigui 100% responsive. 

 - Que el contingut de la nostra pàgina sigui original i de qualitat. No ens serveix un 

 "copia i enganxa" de la Wikipedia. 

 - Que el codi de la nostra pàgina sigui el més net possible. Limitar l'ús de programes 

 exteriors, que a vegades no sabem ni per a què serveixen. 

 - Que sobretot apareguin el títol i la descripció de la pàgina. Que aquelles paraules que 

 ens siguin més distintives es vagin repetint. 

 - Que les direccions URL siguin netes i que incloguin paraules clau a ser possible. 

 - Utilitzar enllaços HTTPS, enllaços segurs. 

 

Aquests són uns quants de tots els mètodes que hi ha. A més, de manera externa, és a dir, 

sense que el codi de la nostra pàgina tingui res a veure, també hi ha maneres de millorar el 

posicionament. La millor manera i la més coneguda és que enllaços externs al nostre domini 

redireccionin a la nostre pàgina.  

 

Els motors de cerca rastregen el WWW (WorldWide Web, és a dir, Internet pràcticament). 

Com més paraules clau i enllaços estiguin relacionats amb el nostre domini, la nostra web 

apareixerà en millor posició. 

 

També existeix el SEM, que és el posicionament a través d'anuncis i publicitat. Com que no 

intervindrà en el treball, no desenvoluparem més el concepte. 
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4.2 Tecnologia 

 

És important entendre els diferents llenguatges de programació i saber perquè els fem servir. 

Saber identificar quin és el més adequat en cada ocasió.   

 

HTML 

 

Quan parlem d'HTML (HyperTextMarkup Language) parlem de pàgina web. Jo definiria l'HTML 

com a l'esquelet de la pàgina, la seva estructura principal. Conté dues parts principals, el head i 

el body. 

En el head és on va la informació principal de la pàgina: el títol, quin llenguatge farem servir, la 

descripció, paraules clau i etiquetes de control. A la part del bodyés on va tot el contingut que 

volem que es visualitzi de la pàgina. 

 

Una manera fàcil d'entendre com funciona és imaginar-nos una estructura de capses on el 

contingut va dins d'aquestes. Doncs en comptes de parlar de capses, parlem de tags o 

etiquetes.Les etiquetes les trobem escrites entre "<>". Per diferenciar les diferents etiquetes 

que puguem tenir, fem servir atributs. Els més utilitzats son els de id i els de class. 

 

Per exemple: 

 

 

Figura 2 Exemple d'estructura HTML molt bàsica 
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CSS 

 

El CSS (CascadingStylesheets) és l'encarregat de donar color a la pàgina web. És el full d'estils. 

Si vinculem un arxiu .css amb un .html, a través dels atributs dels nostres continguts web, 

podrem dotar d'estil propi la pàgina.  

 

Figura 3 Exemple de codi per enllaçar un arxiu CSS amb un HTML 

La seva estructura és molt senzilla. A cada element li introduïm els valors desitjats. Per 

exemple: 

 

 

Figura 4 Exemple de codi CSS 
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JAVASCRIPT 

 

El Javascript és un llenguatge que et permet interactuar amb els elements que tens a la web. 

És important entendre que funciona per la part del client. És a dir, amb el teu navegador. Així 

doncs, pots interactuar amb funcions de click, scroll i els elements de la interfície entre 

d'altres.  

Per interactuar amb Javascript s'utilitzen funcions, que acostumen a ser cridades des del codi 

HTML. 

 

Figura 5 Exemple de codi per cridar un arxiu JS 

Un exemple de funció seria: 

 

Figura 6 Exemple de funció en JS 

 

A dia d'avui casi tothom fa servir JQuery. Es tracta d'una biblioteca de Javascript que simplifica 

el codi de manera que sigui més fàcil i intuïtiu programar. 

De totes maneres s'ha d'avaluar si és necessari l'implementació d'aquesta biblioteca ja que és 

més pes que ha de carregar la pàgina. Per això, a vegades és millor utilitzar Javascript pur en 

comptes de JQuery. 
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PHP 

 

Quan dèiem que el Javascript interactuava amb la part del client, el PHP 

(HypertextPreprocessor) interactua amb la part del servidor. Ens permet interactuar amb els 

elements de les nostres bases de dades.  

 

Per gestionar les bases de dades, el sistema més utilitzat és el MYSQL. És el llenguatge que fem 

servir per executar les consultes cap a la base de dades. 

 

Amb PHP es poden aconseguir moltes coses. A dia d'avui, gegants del món tecnològic com 

Facebook utilitzen aquest llenguatge per a les seves pàgines web. 

 

De totes maneres el què jo em proposo fer no requereix coneixements molt avançats. Un 

exemple del procediment que faria per accedir a la meva informació de les bases de dades 

seria: 

 

 - Connectar el servidor amb el codi en qüestió. 

 - Executar la consulta per aconseguir la informació de la base de dades. 

 - Guardar la informació en variables. 

 

Sempre que definim una variable en PHP, anirà precedida del símbol $. És una manera de 

distingir les variables definides amb Javascript. 

 

El mateix exemple que hem vist abans, escrit en PHP seria: 

 

 

Figura 7 Exemple de codi en PHP 

  



14 
 

4.3 Referents tècnics 

4.3.1 MOBIRISE 

Actualment, és l’eina de creació de pàgines web més complerta que hi ha al mercat. És una 

aplicació que s’ha de descarregar. 

Com funciona? 

Tot i que també disposa de plantilles predeterminades, un dels seus elements més 

característics és el de funcionaments per blocs. Té un sistema de creació de “drag&drop”, que 

consisteix en arrossegar els elements directament a la pàgina que vols crear. Cada un 

d’aquests blocs, que ja pot ser un menú de navegació, una galeria de fotos o un apartat amb 

informació, té un disseny molt ben cuidat i pràcticament 100% personalitzable.  

 

 

Figura 8 Logotip de l'aplicació Mobirise 

 

Avantatges 

No es necessita connexió a Internet per a poder fer servir l’aplicació. 

El seu funcionament de “drag&drop” fa que sigui una experiència molt eficient. 

Disseny punter. 

Al acabar la creació, et proporciona el codi creat. 

És gratuït. 

 

Desavantatges 

Prèviament, s’ha de descarregar l’aplicació. 

Per editar el contingut s’ha de tornar a generar el codi. 

Es necessiten coneixements FTP (servidor web) per poder penjar la pàgina web a Internet.  
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4.3.1 WORDPRESS 

De ben segur és l’eina més coneguda per la creació de pàgines web. És un CMS (sistema de 

gestió de continguts). 

Com funciona? 

Primer de tot s’ha de triar el domini amb el que vincularàs la teva pàgina. L’usuari escull una 

plantilla d’entre les moltes que et proporciona i l’edita per fer-la única. Un cop l’usuari acaba 

de crear la seva pàgina web, es penja online. Doncs, l’usuari té accés al sistema de gestió de 

continguts, d’on podrà canviar i editar qualsevol element o funció de la seva pàgina. Per una 

millor experiència i més funcionalitats, existeixen plans de pagament, tot i que en un principi, 

és un servei gratuït. 

 

Figura 9 Logotip de l'eina WordPress 

 

Avantatges 

Multitud de plantilles i dissenys per triar. 

Sistema de gestió de continguts.  

T’ajuda a penjar el teu site. 

Gran quantitat de plugins i funcions externes. 

És gratuït. 

 

Desavantatges 

No et facilita el codi de la pàgina. 

Crea un codi molt pesat i difícil de llegir.  

Per accedir a totes les funcionalitats s’ha de pagar. 
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4.3.1 ALTRES 

 

WIX 

Aquesta aplicació combina aspectes vistos dels referents anteriors. Té moltes plantilles per 

començar a crear, però també compta amb el sistema de “drag and drop”. T’ajuda també amb 

el domini i el servidor. Amb pagaments es pot millorar l’experiència. No et facilita el codi. 

 

LayoutIt! 

És un sistema de gestió de continguts. No funciona amb plantilles predeterminades. Des del 

mateix gestor, i amb la funció de “drag and drop”, pots anar creant el teu site. Cuida el codi 

que et proporciona per poder treballar des d’ell.  

 

JOOMLA 

També és un CMS i funciona amb plantilles pre-dissenyades. És molt semblant a les 

característiques que presenta WordPress. No presenta un disseny tant punter i té un codi 

pesat. 

 

1&1 

És més un servei de hosting que un creador de pàgines web, però també presenta aquesta 

funció a través de plantilles. 
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Després d’haver analitzat els referents actuals, es poden definir dos tipus d’aplicacions 

Tipus 1: 

- T'ajuda a tenir el teu site online. No són necessaris coneixements de FTP per tenir el teu 

domini. 

- No et proporciona el codi directament. 

- És un codi difícil de llegir i molt carregat. 

 

Tipus 2: 

- Et proporciona els arxius amb el codi. 

- És un codi més ben cuidat. 

- Si l'usuari no té coneixements de FTP no sabrà què fer amb aquests arxius. 

 

Així doncs tenim que l'avantatge principal d'un grup és el desavantatge de l'altre. I viceversa.  

A partir d'aquí s'intentarà crear una eina que sigui capaç de complir amb els dos avantatges 

anteriors: 

Una eina online que et creï el teu propi directori i que proporcioni un codi llegible. 
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4.4 Referents visuals 

Per el disseny de la pàgina s’han tingut en compte els referents actuals. A dia d’avui 

predominen les pàgines web minimalistes i molt visuals. Guanyen força les imatges i els vídeos 

i el text queda en un segon pla. 

 

 

Figura 10 Referent minimalista i visual 

 

El flat design també està present en el treball, tan de forma directe com indirecte. Es busquen 

colors brillants i pastel per tenir un contrast amb el fons i el text. S’eliminen els contorns i es 

facilita el disseny responsive.  

 

 

Figura 11 Referent gràfic i de color 
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5. Metodologia 

5.1 Eines de gestió 

Per la metodologia s'ha fet servir el mètode Kanban. Consisteix en dividir les diferents parts del 

treball en tasques. Cada una d'aquestes tasques es situarà en una llista. S'han establert les 

llistes següents: 

 - Tasques pendents 

 - Tasques en procés 

 - Tasques finalitzades 

Per dur-ho a terme, a Internet es troben vàries aplicacions que ens poden ajudar.  Una d'elles i 

la que s'ha fet servir és Trello. 

 

Figura 12 Fase inicial de la metodologia Kanban a l'aplicació Trello 

És possible que a mesura que s'avançava el treball s'anessin afegint tasques, així que no era un 

aspecte tancat. 

 

  



20 
 

Per altra banda, s’ha treballat amb Google Drive des del primer dia. És una manera de tenir els 

arxius disponibles des de qualsevol dispositiu i poder guardar còpies de seguretat. Durant el 

projecte s’han fet còpies de seguretat un cop al mes, canviant de versió, per si en algun 

moment es vol recuperar algun arxiu o línia de codi.  

Per programar es necessita un editor de text. En aquest cas, s’ha fet servir el SublimeText. És 

un editor amb una interfície molt neta que et dona la opció d’organitzar els projectes de la 

manera que més convingui.  

Així doncs, la combinació d’aquestes dues aplicacions han sigut clau a l’hora de treballar. Es 

podia anar escrivint directament des del Google Drive, de manera que tots els canvis quedaven 

guardats al núvol. Així evitàvem una possible pèrdua d’arxius en cas d’extraviament.  

 

 

  



21 
 

5.2 Planificació 

Per organitzar el treball s’ha realitzat un diagrama de GANTT en el que trobem desglossat el 

calendari. L’he dividit en cinc apartats. El primer de tots, i el que comprèn el mes de Febrer són 

les classes que vam fer al CITM. A més hi ha la primera entrega de a rúbrica, en la què trobem 

el procés previa la producció i la documentació del treball.  

En el segon apartat trobem la preproducció. En aquest apartat es durà a terme l’estructura del 

projecte. Per exemple, trobem el disseny de la base de dades, molt important abans de 

començar a programar. 

El tercer i quart apartat són els de producció. Els he diferenciat per l’entrega de la segona 

rúbrica. De totes maneres, també és interessant separar la part de producció. En la primera 

trobem tota l’estructura i en la segona tota la part funcional. 

En un cinquè apartat he volgut afegir un test d’usabilitat. Es durà a terme sempre que hi hagi 

temps. Seria interessant poder analitzar els resultats obtinguts i veure com millorar l’aplicació. 

 

Figura 13 Diagrama de GANTT en l'aplicació Tom'sPlanner 

Per a fer el diagrama de GANTT he fet servir una eina online : Tom’sPlanner. Es una aplicació 

que es pot fer servir de manera gratuïta, però amb certes limitacions. 
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5.3Fases del projecte 

Base de dades 

Es crea l’estructura del projecte i tota la part que no veu l’usuari. Es creen mapes de flux i les 

taules de la base de dades. 

 

Programació 

És la fase principal i la que recull el procés de desenvolupament del prototip. 

Primer de tot s'estructuraran totes les pàgines en qüestió, sense donar importància als estils. 

En segon pas es tindrà en compte la funcionalitat, fer que el prototip funcioni, que s'hi pugui 

interactuar bé.  Serà la part més tècnica del projecte. 

 

Disseny 

Combina coneixements de fonaments del disseny amb coneixements de programació CSS. És 

l’apartat on es crea la identitat visual del projecte. 

 

Test d’usabilitat 

El pas a seguir ara seria fer algun test d'usabilitat i tenir un feedback amb l'usuari. No s’ha 

pogut dur a terme per falta de temps. 

  



23 
 

6. Base de dades 

6.1 Diagrama de flux 

La idea principal de l'aplicació era dividir la creació de la pàgina web en passos.  

 - Pàgina principal:  

 - Primer pas: es definirà el títol i la descripció 

 - Menú: s'escollirà el menú entre les opcions 

 - Bloc: s'omplirà amb la informació que vulgui l'usuari 

 - Pàgina final: la pàgina que s'acaba de crear. 

 

 

Figura 14 Diagrama de flux inicial 
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6.2 Disseny Conceptual 

 

Figura 15 Disseny conceptual de la base de dades inicial 

 

Aquí podem trobar les diferents taules de la base de dades. La taula d’usuaris es relaciona 1/n 

amb la resta perquè un sol usuari té cada un dels passos a seguir. Però aquests passos no són 

únics per un sol usuari.  

 

Hi haurà quatre taules corresponen a quatre blocs d’informació. Els he simplificat perquè sigui 

més fàcil de llegir. Hi ha una relació 1/1 amb la taula del Header perquè cada un dels blocs es 

veu reflectit en cada un dels ítems del menú. 
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6.3 Disseny lògic 

 

TFG_user 

id_user, login, password 

 

TFG_first_step 

id, title_name, description, #id_user 

 

TFG_header 

id_header, type, n_blocks, name_1, name_2, name_3, name_4, #id_user 

 

TFG_block_1 

id_block1, h1, description_block1, multimedia, #id_user 

 

TFG_block_2 

id_block2, title_1, desc_1, title_2, desc_2, title_3, desc_3, #id_user 

 

TFG_block_3 

id_block3, title_1, img_1, title_2, img_2,title_3, img_3,title_4, img_4, #id_user 

 

Totes les taules han sigut susceptibles de ser modificades al llarg del treball 
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6.4 Disseny físic 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TFG_user` ( 

  `id_user` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `login` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `password` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_user`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=39 ; 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TFG_first_step` ( 

  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `title_name` varchar(50) NOT NULL, 

  `description` varchar(100) NOT NULL, 

  `user` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`), 

  KEY `user` (`user`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=6 ; 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TFG_header` ( 

  `id_header` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `type` varchar(50) NOT NULL, 

  `n_blocks` tinyint(1) NOT NULL, 

  `name_1` varchar(10) NOT NULL, 

  `name_2` varchar(10) NOT NULL, 

  `name_3` varchar(10) NOT NULL, 

  `name_4` varchar(10) NOT NULL, 

  `user` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_header`), 

  KEY `user` (`user`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=11 ; 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TFG_block_1` ( 

  `id_block1` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `h1` varchar(50) NOT NULL, 

  `description_block1` varchar(100) NOT NULL, 

  `multimedia` varchar(100) NOT NULL, 

  `user` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_block1`), 

  KEY `user` (`user`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=12 ; 
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CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TFG_block_2` ( 

  `id_block2` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `title_1` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `desc_1` varchar(500) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `title_2` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `desc_2` varchar(500) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `title_3` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `desc_3` varchar(500) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `user` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_block2`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

AUTO_INCREMENT=10 ; 

 

 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `TFG_block_3` ( 

  `id_block3` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `title_1` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `img_1` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `title_2` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `img_2` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `title_3` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `img_3` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `title_4` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `img_4` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL, 

  `user` int(10) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_block3`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

AUTO_INCREMENT=10 ; 
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Figura 16 Disseny final de la Base de Dades 
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7. Programació 

7.1 Servidor i domini 

Per a tirar endavant el projecte es comptava amb el servidor proporcionat per la universitat de 

citmalumnes.upc.es, però suposava un problema. Per a la funcionalitat correcte del projecte 

era necessari crear directoris i subdirectoris a partir de línies de codi. Per a fer-ho, són 

necessaris uns permisos que en el servidor del CITM no es tenien. 

Es va optar per fer servir un servidor extern i comprar un domini. S'ha fet servir Hostinger, ja 

que és gratuït i com a administrador del compte, es tenen els permisos necessaris per a fer el 

que es proposava.  

Només amb el servidor no n’hi ha prou, ja que s’ha de vincular un domini. Els dominis més 

coneguts com “.com”, “.es”, “.net”, etc... són de pagament. De forma gratuïta es podia obtar 

per un subdomini, però no era una opció massa atractiva. Així doncs, es va comprar el domini 

següent i on es pot trobar el projecte: 

 

http://pereamoros.com/ 

 

De manera gratuïta, Hostinger no proporciona un administrador d’arxius, així que havíem de 

comptar amb programa FTP. S’ha fet servir el FileZilla; programa fet servir durant la carrera. 

 

  

http://pereamoros.com/
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7.2 Sistema d’usuaris 

 

La dinàmica del projecte és la següent: 

 - L’usuari es registra, 

 - S’identifica, 

 - Segueix els passos de creació del site i 

 - Aconsegueix la seva pàgina web. 

Així doncs, és necessari un sistema d’usuaris per la pàgina. Com que estem parlant d’un treball 

de final de grau, no es pretén (si més no de moment) llançar l’aplicació al mercat. Per tant, 

parlarem de prototip i el sistema d’usuaris no serà professional. 

Per començar l’usuari s’ha de registrar. Com que es un prototip, només es demana la 

informació més essencial: nom d’usuari i contrasenya.  

 

Figura 17 Formulari del registre d'usuaris 

 

Si fos un projecte a gran escala el registre comptaria de més informació com la direcció de 

correu electrònic, nom, cognoms, edat, sexe, localització... 

Tota aquesta informació és important per les empreses per crear-se una base de dades, ja sigui 

per estadística o per tenir direccions de correu per a compartir les seves novetats.  



31 
 

Una altre manera, i que no s’ha incorporat en el treball per la seva complexitat, és l’ús de les 

xarxes socials per a l’inici de sessió. Facebook i Google+ serien les que es farien servir. 

 

Al registrar-se, se li demana a l’usuari que repeteixi la contrasenya, ja que ajuda a que l’usuari 

no s’equivoqui a escriure-la. Per fer-ho tècnicament, no s’envia el formulari directament, sinó 

que es passa per una funció on detectarà si els camps de les contrasenyes són iguals. En cas de 

no ser-ho, retorna un false i no s’envia el formulari. No és un element primordial en el nostre 

projecte, però en sistemes d’usuaris el tema de les contrasenyes és dels més importants. Les 

contrasenyes s’han d’encriptar, cosa que no s’ha fet en el TFG per tal de tenir una producció 

més fluida. A més, un bon sistema d’usuaris et donaria la opció de recuperar la contrasenya a 

partir de la direcció de correu proporcionada. 

 

Per controlar el sistema d’usuaris, es pot fer de dues maneres, restringint les direccions de 

correu o els nom d’usuari només a un/a. En el nostre cas, el nom d’usuari. És a dir, si un nom 

d’usuari ja s’ha fet servir, si intentem registrar-nos amb el mateix nom, no ens deixarà. 

 

 

Figura 18 Formulari d'inici de sessió 

 

Un cop s’acaba amb el procediment del registre, l’usuari ja pot iniciar sessió. Al fer-ho, cobra 

vida la variable $_SESSION que es vincula amb la id de l’usuari i que ens acompanyarà durant 

tot el procés de creació de la web. 

  



32 
 

7.3 Formularis i consultes 

A l’hora de crear el portfoli es passen per diferents passos en els quals hi ha varis formularis. 

Cada un d’aquests formularis està vinculat a una de les taules de la base de dades. Per omplir 

tots els camps de les taules és necessari la id de l’usuari. Anteriorment l’hem guardat a la 

variable $_SESSION. 

Tots els formularis del projecte funcionen de la mateixa manera. Ara s’exposarà un exemple 

per entendre el funcionament.  

 

 

Figura 19 Exemple de formulari en el projecte 

 

El primer pas és establir una connexió a la base de dades en qüestió. A partir d’aquí ja es 

determina el mètode de llenguatge que farem servir amb la base de dades. A la universitat 

s’ha mirat sempre de treballar amb PDO, ja que és un sistema més complert. Però a l’hora, 

també més complicat. Com que el projecte no requereix aquesta complexitat, s’ha fet servir 

MySQLi.  

Els formularis treballen amb el mètode POST, de manera que a l’enviar-lo, es guarden els 

valors dels diferents camps. Per guardar aquests valors a la base de dades, primer de tot s’han 

de guardar els valors en variables. 

Després es comprova si ja existeix a la taula corresponent una fila amb la id de l’usuari en 

qüestió. En cas afirmatiu, la consulta a fer seria de modificar els valors existents. En cas 

contrari, la consulta seria d’inserció de les dades. 

Cada una de les consultes és booleana. Si dona false, se li ensenya un missatge d’error a 

l’usuari i la consulta no prospera. En cas de true, la consulta s’executa i es redirecciona a 

l’usuari cap a la següent pàgina. 
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Figura 20 Exemple de consultes a la base de dades 

 

Tant per els formularis del sistema d’usuaris com els dels diferents passos per crear el portfoli 

s’ha fet servir el mateix procediment. 

A la figura de dalt es poden veure unes línies de codi comentades. Aquestes línies 

reprodueixen si hi ha hagut algun error de PHP, de manera que és més senzill identificar els 

problemes.   
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7.4 Creació de directoris 

Quan s’han analitzat els referents, hem vist que hi havia un grup que et penjava directament la 

pàgina web a Internet. En el nostre cas, no podem gestionar més dominis, però si que 

disposem d’espai en el servidor. Així doncs, ajudarem l’usuari a penjar la seva pàgina web, 

però serà a partir del nostre domini. Per a facilitar la usabilitat, s’ha creat prèviament un 

directori per els usuaris, de manera que els englobarà tots. 

 

pereamoros.com/user 

 

El que hauria de passar és que quan un usuari es registrés, es crees un directori concret per a 

aquest usuari. Per fer-ho, existeix una funció en PHP que és mkdir.  

 

 

Figura 21 Codi per crear directoris 

 

Aquesta funció crea un directori a la ruta que se li assigni. En aquest cas, “user” és el directori 

que s’havia creat prèviament per englobar els altres. “$login” és una variable que conté el nom 

amb el què s’ha registrat l’usuari. Els números 0777 és la seqüencia de permisos 

corresponents.  

 

pereamoros.com/user/exemple 

 

En aquest punt, s’aprofita per crear dins del directori de l’usuari un subdirectori d’imatges, que 

és on s’emmagatzemaran tots els arxius multimèdia necessaris. 

 

pereamoros.com/user/exemple/images 
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7.5 Crear i pujar arxius 

Amb els directoris de cada usuari creats, el què s’ha de fer és crear un arxiu index.php per a 

cada un d’ells. 

 

pereamoros.com/users/exemple/index.php 

 

Per crear un fitxer des de PHP no hi ha cap funció especifica, però si que es pot aconseguir. La 

funció fopen obre un arxiu que es tingui en el servidor. Si la ruta que s’especifica no troba el 

fitxer en qüestió, en crea un de nou.  

 

 

Figura 22 Codi per crear arxius 

 

El segon valor de la funció és una lletra, en aquest cas “w”, que correspon als permisos que 

tindrà aquest arxiu. 

S’emmagatzema en una variable, ja que amb la funció fwrite es pot editar l’arxiu.  

 

 

Figura 23 Exemple de codi per modificar arxius 

 

En aquest cas en concret, volem crear tot un arxiu html. Així que posarem tot el codi a la funció 

fwrite. Aquest codi estarà preparat per rebre les dades de la base de dades que tinguin com a 

id la variable de $_SESSION. 
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Un altre procediment que es repeteix durant el projecte és el de pujar un arxiu des del codi. 

Aquest procés passa quan l’usuari tria una imatge en algun formulari. Per accedir a la 

informació de l’arxiu en qüestió, en aquest cas no es fa servir el mètode POST, sinó que es fa 

servir $_FILE. Si s’emmagatzema en una variable tenim un array amb tota la informació. Els 

valors de l’array que ens interessen són el name i el tmp_name. 

Com que s’ha de penjar un arxiu, és necessària una connexió al servidor. La connexió l’ha de 

fer un usuari amb permisos suficients. Amb la funció ftp_login aconseguim iniciar sessió. Si hi 

ha hagut èxit, ja es pot establir la connexió al servidor amb la funció ftp_connect. 

 

 

Figura 24 Codi per penjar un arxiu al servidor 

 

Per pujar l’arxiu es fa servir la funció ftp_put. Aquesta s’executarà si hi ha hagut una connexió 

vàlida al servidor. A la figura de sobre podem veure dues variables que són les encarregades de 

que es dugui a terme la pujada: $destination_file i $source_file. 

La primera variable descriu la ruta on s’ha de guardar el fitxer. En el nostre cas és la ruta de 

l’usuari que s’ha anat creant, dins del directori de les imatges. El nom de l’arxiu s’obté a partir 

del valor name dins de l’array del fitxer. 

 

pereamoros.com/users/exemple/images/imatge.jpg 

 

L’altre valor que ens interessa per la variable $source_file és el de tmp_name que correspon al 

nom temporal del fitxer pujat al servidor. 
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7.6 Complicacions 

La idea principal del projecte dista força del prototip final. A un mes de l’entrega va haver-hi un 

problema que no es va poder solucionar. Al passar moltes hores encallat en el mateix lloc es va 

decidir prioritzar l’entrega d’un prototip funcional. Si el projecte surtis de l’àmbit universitari i 

es volgués endinsar al món professional amb un projecte de pes, es seguiria treballant amb la 

idea principal fins a solucionar el problema que s’explicarà a continuació. 

 

Principalment l’usuari triava el número de blocs, d’elements d’informació, que volia al seu 

portfoli. Ho feia en el pas del menú, podia triar entre dos, tres o quatre blocs. El pas següent 

era el dels blocs i es repetia, dins la mateixa pàgina, el número de vegades que hagués triat 

l’usuari. Fins aquí tot correcte, s’agafava el valor que s’havia triat (dos, tres o quatre) i es 

posava en una funció de loop.  

 

 

Figura 25 Iteració de número de blocs establert per l'usuari 

 

L’usuari podia escollir quin bloc volia seleccionant un formulari de “input radio”. Per 

previsualitzar el bloc i omplir la informació corresponent es feia servir la funció .load de 

javascript. 

El cas és que, com a mínim, hi havia dos formularis. Per definició, quan s’envia un formulari es 

refresca la pàgina. Si es volia enviar la informació del primer bloc, es perdia la informació del 

segon i a la inversa. Per temes d’estructura lògica, no es podien agrupar tots en un únic 

formulari.  

Tot i així, existeix la manera d’enviar informació dels formularis de manera asíncrona, sense 

haver de refrescar la pàgina. Aquí intervenia per primer cop en el projecte AJAX. Permet 

connectar, a través d’una funció, l’arxiu html (o php) amb l’arxiu php on es troben les consultes 

a les bases de dades. 

Fins aquí tot semblava correcte, inclòs es tenia pensada la funció php de les consultes, ja que 

depenen de quin bloc d’informació s’omplís, s’havia d’executar una consulta o una altre. 

S’hagués fet servir el mètode switch – case, emportant-me en cada cas, per mètode GET, el 

tipus de bloc que fos. 
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Figura 26 Prototip del pas dels blocs abans de trobar el problema 

 

El problema requeia en el fet que com que els blocs no estaven carregats directament a la 

pàgina, no llegia els formularis, per tant, no detectava el mètode POST en el moment concret. 

Era una funció que tenia en compte moltes variables, diferents llenguatges de codi i que si 

hagués sortit bé, hagués encaminat el projecte en un molt bon camí. Al perdre molt temps 

buscant alternatives i provant diferents coses, s’ha canviat el mètode de funcionament 

d’aquest pas. L’usuari ja no tria el número de blocs i aquests estaran predefinits.  
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7.7Menú 

 

Figura 27 Pas per triar el menú 

 

L’elecció del menú és semblant a la idea de selecció que es tenia dels blocs d’informació. 

Diferents opcions i al seleccionar que et surtis una previsualització de cada un d’ells. Com que 

s’està fent un prototip, no importava tenir quatre tipus diferents de menú, així que se’n va 

programar un i es va replicar tres vegades canviant el color. Com que estem creant un site 

responsive, és important saber com es veurà en un dispositiu mòbil, de manera que hi ha dos 

previsualitzacions, una per escriptori i una per dispositius mòbils.  

 

Els espais en blanc on es carregarà la previsualització són iframes. Un iframe carrega una 

pàgina html dins d’una altre. S’ha optat per aquest procediment per poder carregar el mateix 

arxiu amb diferents amplituds (mòbil i escriptori). 

Llavors, amb javascript podem establir els diferents atributs que vulguem al fer click en una de 

les opcions del menú. 
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Figura 28 Codi fet servir per triar l'estil del menú 

 

La versió del menú en dispositius mòbil és interactiva. S’obre i es tanca. És un procediment que 

es pot fer completament en CSS però suposaria més línies de codi. Llavors, s’ha optat per fer-

ho en javascript, que no només ocupa menys, sinó que és més intuïtiu.  

 

 

Figura 29 Comparació entre el menú estès i plegat 
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7.8 Altres 

Una condició al fer el projecte era poder proporcionar a l’usuari un codi llegible i net. S’ha 

mirat d’evitar línies de codi innecessàries i carregar com menys arxius millor. 

Un cop l’usuari acaba el procés de creació, és redirigit al seu portfoli. A sota de tot, hi apareix 

predefinit un peu de pàgina on hi ha un botó que et permet descarregar el codi de la pàgina. 

 

 

Figura 30Footer del projecte 

 

Perquè en els navegadors aparegui la icona de la nostra pàgina, coneguda com a favicon, s’ha 

de redimensionar el logotip perquè tingui unes mides concretes. Per aconseguir una major 

compatibilitat amb tots els dispositius i navegadors, s’ha fet servir una eina online, la qual et 

crea tots els arxius necessaris.  

 

Figura 31Favicon del projecte 

 

Un cop dins de l’aplicació en cada un dels passos, a la part superior esquerra apareix amb quin 

nom d’usuari s’ha entrat i un botó per tancar la sessió. Si es tanca, et torna cap a la pàgina 

principal. 

 

 

Figura 32 Botó per desconnectar la sessió 
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Si a l’acabar l’edició, l’usuari no guarda el codi, pot tornar a accedir els cops que vulgui al seu 

portfoli. Des de la pàgina principal, hi ha un botó on posa “portofli”. L’usuari en qüestió 

s’hauria d’identificar i ja podria accedir al seu portfoli de nou.  

En cas que l’usuari volgués modificar qualsevol element o informació, ho podria fer. Hauria de 

repetir tots els passos que ja hauria complert i canviar els camps desitjats. Trobaria que els 

camps ja estarien plens amb la informació proporcionada anteriorment. Tota menys les 

imatges. Des d’un input file no se li pot assignar un atribut value, ja suposaria problemes de 

privacitat de l’usuari. 

 

 

Figura 33 Formulari per entrar al teu portfoli 
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7.9CSS 

En aquest apartat s’explicarà una mica per sobre els trets més destacats de la programació del 

CSS. 

En tota la pàgina hi ha un patró d'imatge de fons. Si es carrega una imatge de background i no 

s'especifica no-repeat, la imatge es repetirà fins a ompli tota la pàgina. Així, amb el següent 

patró s'aconsegueix una imatge de fons uniforme. 

 

Figura 34 Patró per el fons de la pàgina 

Quan es vol registrar o iniciar sessió, ens apareix una pestanya. Se li ha donat la propietat de 

position: fixed per poder ajustar-la on es vulgui. Amb els valors rgba es pot posar un color de 

fons amb opacitat. 

Com que no es sap la mida de les imatges que penjaran els usuaris s'ha optat per el següent 

procediment. Tan com per el bloc 1 com per el bloc 3, la diferència resideix en què en el bloc 1 

funciona com a una imatge de fons (background-image).  

A la imatge se li donen l'amplada i la llargada del 100%, perquè ocupin tot l'espai disponible. 

D'aquesta manera la imatge quedaria distorsionada, i és algo que no es vol. Si s'inclou la 

propietat object-fit : cover, la imatge s'ajusta a l'espai corresponen conservant la seva mida 

inicial. 

 

Figura 35 Comparativa de diferents amplituds i amb les imatges adaptades 
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La galeria d'imatges té un efecte hover; quan el ratolí hi passa per sobre. Apareix un fons de color 

blau que ajuda a llegir el text. Per fer-ho, s'indica la coneguda propietat de background-color. Però 

no és tant fàcil, ja que si es posa una imatge, sempre quedarà per sobre. Funciona per capes, i el 

background sempre estarà per sota de tot. Tot i així, hi ha una propietat que et permet canviar el 

nivell dels elements en l'eix de les z: z-index. Amb aquesta propietat es pot donar un valor negatiu a 

la imatge, de manera que quedi per sota del background.  

 

Per últim es creu interessant comentar com s'ha dut a terme la selecció del menú en l'aspecte 

visual. 

Es parteix de que cada element es compon per un input (el botó) i un label (una etiqueta). El 

requadre que seleccionarà l'usuari, serà el label, per tant se li donarà alçada i llargada. Per donar 

l'efecte de botó interactiu s'aplica la propietat cursor: pointer. La resta d'estils resideix en donar 

colors i un contorn arrodonit. 

 

 

Figura 36 Botons per seleccionar el menú 
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8. Disseny 

Un dels objectius principals era aconseguir un disseny a l’altura dels estàndards actuals. Una 

web molt visual, poc carregada i 100% responsive.  

 

 

Figura 37 Pàgina principal del projecte 

 

A tota la pàgina, tant per els passos de creació com el site definitiu, s’ha optat per un patró 

d’imatge de fons.  

 

Figura 38 Patró per el fons de la pàgina 
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La tipografia utilitzada per tota la pàgina és la “Ubuntu”. És una font moderna, sense serifa i 

que encaixa molt bé en un projecte d’aquestes característiques. 

 

 

Figura 39 Tipografia utilitzada pel projecte 

 

Els color utilitzats en el projecte han sigut colors agradables a la vista, d’una tonalitat blau 

grisosa. Per els títols s’ha fet servir el negre i per la resta de text el gris i el blanc. És important 

no carregar de molts colors el projecte, per tal de guanyar identitat. 

 

 

Figura 40 Paleta de colors utilitzats en el projecte 
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El flat design, o disseny pla, és present al projecte. Consta de formes geomètriques planes, 

amb ús de colors brillants i pastel. Busca trobar un equilibri agradable a la vista.  

 

 

Figura 41 Exemple de flat design 

 

L’ús d’icones és un recurs recurrent en aquest tipus de propostes estètiques. En el nostre cas 

s’han fet servir en el bloc 2.  
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El bloc 1 d’informació pretén captar l’atenció ràpidament amb una imatge atractiva. Per tal de 

no tapar la imatge, el text es simplifica en un títol i una breu descripció. És un disseny que 

guanya molt si la imatge és de qualitat i apaïsada. 

 

 

Figura 42 Exemple de bloc 1 d'informació vist des de l'escriptori 

 

 

 

Figura 43 Exemple de bloc 1 d'informació vist des del mòbil 
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El bloc 3 d’informació consisteix en una galeria d’imatges. L’usuari ha de triar quatre imatges i 

escriure un títol per cada una d’elles. Per tal d’assegurar que es podrà llegir bé, 

independentment de la imatge de fons qui hi hagi, s’ha aplicat un filtre quan es passa el ratolí 

per sobre, per tal de contrastar amb el text.La programació ha acurat que no sigui 

transcendent la mida de les imatges, però el resultat serà millor si les imatges són de qualitat i 

més amples que llargues. 

 

 

Figura 44 Exemple de bloc 3 d'informació vist des de l'escriptori 

 

Al passar al disseny responsive, les imatges passen a ocupar tot l’ample de la pantalla. 

 

Figura 45 Exemple de bloc 3 d'informació vist des del mòbil  
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Figura 46 Exemple de pàgina creada amb l'aplicació 
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Figura 47Exemple de pàgina creada vista des d'un mòbil 
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9. Pressupost 

En el pressupost diferenciem dues etapes: els dos primers mesos de presa de contacte i els 
quatre següents de producció del projecte. 
 

2 primers mesos Llum - Electricitat Internet - fibra òptica Total 2 mesos 

Bens i serveis 60€/mes 40€/mes 300 € 

 

4 mesos següents Llum - 
Electricitat 

Internet - fibra 
òptica 

Programador Total 4 mesos 

Bens i serveis 60€/mes 40€/mes - 600€ 

Costos de personal - - 560€/mes 2.240€ 

TOTAL:    2.840€ 

 
Per donar versatilitat a l'estudiant (programador) a l'hora de fer el projecte es considera que hi 
dedicarà 20 hores setmanals. Moltes d'aquestes hores estaran dedicades en cerca de recursos 
i com fer més eficaç la programació. D'aquesta manera, s'entén que és un programador júnior i 
que el seu sou és de 7€/h.  
 
Tenim que el pressupost, de moment, és de 300€ els dos primers mesos, i de 2.840€ els quatre 
següents. A tot això, li hem de sumar el cost de l'equipament que farem servir. Es treballarà 
amb un ordinador de sobretaula, d'un cost exacte de 1.000€.  
 

Cost: 1.000€ 

Període d'amortització: 5 anys 

Durada del projecte: 6 mesos 

Cost imputable al projecte: 100€ 

 
Així doncs, tenim que el pressupost total del projecte és de: 
 

2 primers mesos 300 € 

4 mesos següents 2.840 € 

Cost imputable de l'equipament 100 € 

TOTAL: 3.240 € 
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10. Marketing 

El millor pla d'acció de màrketing en el meu treball és un SEO impecable. Donar-se a conèixer 

gràcies a una millor posició en els buscadors. Fer que sigui l'usuari qui ajudi a impulsar el 

projecte fent circular la web per els motors de cerca. 

Tot i així, és necessari una marca, una imatge corporativa amb la que es vol donar a conèixer el 

servei ofert. S'ha optat per "< Junior >" com a nom de la marca. Tot programador quan 

comença és júnior i reflexa bé el propòsit del projecte.  S'ha creat el següent logotip: 

 

 

Figura 48 Logotip 

 

Figura 49 Logotip simplificat 

 
 
Quan es parla de donar-nos a conèixer a dia d'avui, ens ve directament al cap el concepte de 
xarxa social. És important fer-les servir totes? Quines són les xarxes socials que ens interessen? 
 
 
És important doncs definir el target del projecte. S'està donant la possibilitat de crear una 
pàgina web a qualsevol persona, però qui se'n beneficiaria realment? 
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Es destaquen dos tipus de persones: 
 
 - Joves emprenedors que es volen donar a conèixer i troben una manera fàcil i eficaç 
 de presentar-se. 
 - Treballadors i petites empreses consolidades que ja tenen el seus clients, però que es 
 volen donar a conèixer a través de les noves tecnologies. 
 
Un cop es coneix el target, podem determinar quines són les xarxes socials més convenients. 
 
Com pot semblar lògic, Facebook és indispensable. És la xarxa social amb més usuaris i amb la 
que es pot difondre la informació més fàcilment. 
 
Per explicar el procediment a seguir per utilitzar l'eina per la creació de pàgines web, el recurs 
de vídeos explicatius seria l'adequat. YouTube ens ofereix la possibilitat de compartir aquests 
vídeos i assegurar-nos que tothom els pugui veure. Vimeo és una alternativa igual de vàlida, 
inclús més adequada per un àmbit professional, però en un principi YouTube és més conegut i 
més fàcil d'interactuar. 
 
Una eina molt útil, i que per tant, es farà sevir per al seguiment del projecte és 
GoogleAnalyitics. És una eina, proporcionada per Google, que et dona tota la informació 
relacionada amb el teu site. Per exemple, et diu el número de visites, el número d'usuaris 
reincidents, les paraules que busca la gent a Google per trobar la teva web, etc.  
 
Depenen dels resultats obtinguts es valorarà la implementació de noves xarxes socials o el 

foment de les actuals.  
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11. Conclusions 

No m'agradaria concloure el treball definint de manera booleana si he assolit els objectius 

proposats. Se'n van definir uns al principi i durant el desenvolupament del projecte n'han sortit 

de nous. Per mi, la inquietud general era saber si seria capaç de competir amb els gegants del 

sector. No és feina fàcil, i menys si es fa el projecte sol, tenint en compte que un projecte 

professional d'aquestes característiques disposaria de varis professionals en diferents sectors.  

Tot i així, existeix un prototip funcional, per la qual cosa estic molt orgullós. S'ha complert, 

doncs, l'objectiu de crear una eina online que et creï el teu propi directori i que proporcioni un 

codi llegible? Sí. Però no vull definir-ho com a true or false. És cert que hi han hagut varis 

problemes durant el procés, que uns s'han pogut solucionar amb solvència i altres que no. És 

una llàstima que el problema principal, i comentat anteriorment, no s'hagi pogut solucionar, 

perquè hagués donat la identitat que buscava en el projecte. Hagués suposat un gran 

dinamisme i més preses de decisions per part de l'usuari. Que, al cap i a la fi, s'està creant el 

seu portfoli, s'està definint com es vol donar a conèixer al món. 

El projecte acaba aquí? Segurament no. Amb més hores i, si és necessari, una mica d'ajuda, es 

pot tirar endavant el projecte amb una finalitat: treure'l al mercat. Crec que hi ha un lloc 

actualment per una aplicació amb les característiques esmentades i pot ser molt interessant 

veure'n l'evolució. 

Deixant de banda la part més tècnica, m'ha suposat tot un repte compaginar les hores del TFG  

amb l'horari laboral i la vida personal. Així com amb els objectius tècnics estic satisfet i els 

donaria per assolits, en aquest aspecte, toca fer autocrítica i assumir que no hi ha hagut 

l'organització necessària. Si més no, el compromís de tal.  
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